
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 التعليم إلالكتروني والتعلم عن بعد عمادة

 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع

 السادساملستوى  – إدارة أعمال

 

 مقرر االدارة الدوليةملزمة 

 هـ1439 الثانيالفصل 

 

 

 محمد حسن ربيعد. :  المقرردكتور 

 :   وتنسيق إعداد

 (إحساس) عادل الذرمان

 مل الملزمة : تتش

 المحاضرات النصية + الواجبات + االختبار الفصلي مع التصحيح 

 

cup.net-www.cofe 

 منتديات كوفي كوب

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/
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 هلل تم ختم المنهج وأسأل هللا العلي القديم أن يوفقكم ويسعدكم جميعاً الحمد 

 واالسئلة بتكون شاملة المنهج كاملودائماً االسئلة تعتمد على دكتور المادة ليس بصعب وليس بسهل .. قرر مال

 مني البد من المذاكرة باجتهاد وعدم التساهل مع المادة ونصيحة 

 : ويركز عليها اكرهامهمة البد من الطالب يذموضوعات 

 الميزة المطلقة ونظرية الميزة النسبة ونظرية عناصر االنتاج مع حفظ العالم لكل نظرية نظرية 

 االعمال الدولية اع أنو

 ) الموضوع األول(والخارجية المباشر والغير مباشر االستثمار 

 وأنواعها ) الموضوع األول ( الشركات 

 (  الموضوع الرابعالمدفوعات ) ميزان 

 المنظورة والغير منظورة التجارة ميزان 

 فكرة التجارة الخارجية ) الموضوع الثاني ( الحماية ضد تعسفات وسائل 

 ) الموضوع الثالث ( االسئثار  –االستثمار الخارجي نظريات 

 البيئة الفيزيقيةوعناصر  –البيئة عناصر 

 ادس (الموجهة لالدارة الدولية ) الموضوع الساالتهامات 

 لسابع ( ) الموضوع ا معرفة مجموعات وخصائص كل عنصرمهم 

 لموضوع الثامن (امهم معرفة كل مبدأ ) الرعاية والشفافية و... مبادئ المنظمة أهم 

 الهيكل التنظيمي ) الموضوع الحادي عشر ( نماذج 

 ( ) الموضوع الثالث عشرالدولة في التصدير دور  –الشحن بوليصة  –لوجستيات ال

 ات ) الموضوع الثاني عشر ( التصميم اختالفأسباب 

 

 

 ال تنسونا من صالح دعائكم

 يوفقكم ويسعدكم في مذاكرتكم وهللا 

E7sas 

 للمذاكرة نصائح 
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 مقدمة إلدارة االعمال الدولٌةالفصل األول: 

 المحتوٌات

 تعرٌف مفهوم ادارة األعمال الدولٌة  .1

 االستثمار المباشر وغٌر المباشر  .2

 من ٌقوم باألعمال الدولٌة ؟  .3

  .أهمٌة األعمال الدولٌة .4

  )تجارة الخدمات –التجارة الخارجٌة ) تجارة السلع  .5

 قرارات األعمال الدولٌة  .6

  .انواع األعمال الدولٌة .7

  .اختٌار الطرٌقة المناسبة لألعمال الدولٌة .8

 الشركات متعددة الجنسٌة واألعمال الدولٌة  .9

 منهج ادارة األعمال الدولٌة  .11

 مسببات العولمة .11

 

 تعرٌف مفهوم اداره االعمال الدولٌة  -1

 . معامالت بٌن افراد و منشآت بٌن دول مختلفة 

 . تجارة او استثمار بٌن منشآت تجارٌة فً دولة ما ، ومنشآت تجارٌة ذات صله باألولى فً دولة أخرى 

 وٌق وتموٌل وافراد ، مع مراعاة هً ممارسة وظائف اإلدارة من تخطٌط وتنظٌم وتوجٌه ورقابه لخدمة وظائف المنشؤة من انتاج وتس

 االبعاد البٌئٌة الدولٌة بٌن الدول ، بهدف تحقٌق األهداف المنشودة . 
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 وتتسم التعامالت التً تتم على المستوى الدولً بخاصٌتٌن : 

  دائمة ولٌست عارضه او مإقتة 

  من خاللها ٌتم انتقال السلع ) تجارة السلع( او الخدمات ) تجارة الخدمات ( او رأس المال ) قروض او منح واعانات رسمٌه ، او

 فً شكل تبادل عماله واشخاص وتقنٌه . 

 

 أنواع االعمال الدولٌة : االستثمار المباشر وغٌر المباشر  -2

 : االستثمار المباشر 

" والمعنى هنا امتالك او شراء شئ ملموس ومحدد ، وبذلك ٌصبح  شراء وتملك أصول خارجٌه فً شركات عاملة او المساهمة فٌها  

 لنا تؤثٌر بدرجه ما على مسار المنشاة او الشركة التً نساهم بها "

 

 : االستثمار غٌر المباشر  

تشترى هذه األوراق المالٌة بهدف الربح ، حٌث ٌكون لحاملها حق غٌر " و شراء أوراق مالٌه كؤسهم او سندات تصدرها مإسسه أخرى

 مباشر فً تلك المإسسة ، لكنه ال ٌإثر او ٌسٌطر على مسارها . 

 

 االستثمارات الخارجٌة المباشرة Foreign Direct Investment (FDI)  :  

 تملك أصول وانشطة اقتصادٌه خارجٌه والتحكم فٌها 

 وهو ٌتطلب : 

 راس المال والكوادر البشرٌة والمواد األولٌة او شبه مصنعه الى البلد الخارجً .انتقال  -

 تعتبر اكثر مخاطرة من التجارة الخارجٌة ) االستٌراد والتصدٌر(  -

 حجمها ضخم وذو نمو هائل  -

 % من اإلجمالً 95حصه الدول الصناعٌة تفوق  -

 ، اعاده استثمار األرباح فً ذلك البلد األجنبً .  تموٌل اما بواسطه بٌع التكنولوجٌا او توفٌر المادة محلٌا -

 

 االستثمار الخارجً غٌر المباشر Indirect Foreign Investment (IFI) 

 تملك أوراق مالٌه فً مإسسات خارجٌه وال ٌتبعها تحكم وهً غالبا قصٌرة االجل 

 دهم بالمالٌٌن وبمعدل دوران عالً . ٌصعب تقدٌرها عالمٌا ألسباب منها ان المستثمرٌن عادة افراد او شركات وعد -

 اسواق المال الدولٌة هً المجال األكبر لالستثمارات غٌر المباشرة دولٌا . -
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 من ٌقوم باألعمال الدولٌة ؟  -3
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 ( :1921الشركة الدولٌة ) 

  اإلقلٌم او القارة.تتواجد سلعٌا او خدمٌا فً محٌط إقلٌمً فً قاره واحده وفً عدد من الدول من ذلك 

  ٌشرف على إدارة شئون التواجد السلعً او الخدمً فً الفروع  )موطن واحد(المركز الرئٌسً فً البلد األم 

 استراتٌجٌة وأداره الفروع ترتبط بالشركة االم بصوره مباشرة 

 . اتخاذ القرار مركزي الى حد كبٌر فً اداره الفروع 
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 (:1941رة للقارات )الشركة المتعددة الجنسٌة او العاب

  . تتواجد فً اكثر من قاره وفً عدد من الدول فً كل قاره 

 . هناك مركز إقلٌمً لكل قاره )اكثر من موطن( ٌشرف على اداره التواجد السلعً او الخدمً فً الفروع 

 م بصوره غٌر مباشره .استراتٌجٌة واداره الفروع ترتبط بالمركز اإلقلٌمً الموجود فً القاره بصوره مباشره وبالشركة اال 

  . اتخاذ القرار مركزي الى حد مقبول فً اداره الفروع 

 ( : 1991الشركة العالمٌة ) 

  )تتواجد فً كل قارات العالم ) العالم جمٌعه هدف أساسً لهذا النوع من الشركات 

  )هناك مركز إقلٌمً لكل قاره ٌرتبط به مركز رئٌسً لكل دوله )ال ٌوجد موطن 

  استراتٌجٌة واداره الفروع فً الدولة ترتبط ارتباط مباشر بالمركز اإلقلٌمً للدولة ، ٌلٌه بصوره اقل ارتباط المركز القاري ، ٌلٌه

 بصوره غٌر مباشره الشركة األم . 

  . اتخاذ القرارات تكون ال مركزٌه فً اغلب األحٌان فً اداره الفروع 

 

 أهمٌة االعمال الدولٌة وانواعها :   -4
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  زٌادة المبٌعات 

   خفض التكالٌف 

   الموارد الجدٌدة والمعرفة 

  خفض المخاطرة 

  ًخفض اإلهدار البٌئ 

  . زٌادة الجودة 
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 تجاره الخدمات(  –التجارة الخارجٌة ) تجاره السلع   -5

  " والمعلومات واالٌدي العاملة عبر ابرز سمات االقتصاد العالمً فً الوقت الراهن تتمثل فً حركة السلع والخدمات وراس المال

 .  "الحدود الوطنٌة واإلقلٌمٌة

  ) هناك تطور كبٌر وملحوظ فً حجم التجارة الدولٌة للسلع ) الصادرات والواردات 

  من التجارة العالمٌة ، 71% الى 61" تساهم الدول الصناعٌة بنسبه تتفاوت من % 

 تقرٌبا ، حصة الدولة األسٌوٌة كبٌره ومتزاٌدة ، خاصه فً 25لدول األسٌوٌة بوالدول النامٌة بؤكثر من الثلث قلٌال ، وتساهم ا %

 السنوات األخٌرة .

  ًمن الواردات العالمٌة 87تنتج اطراف الثالوث التً تشكل  دعائم االقتصاد العالمً ) أمرٌكا الشمالٌة ، اوربا ، الٌابان( ، حوال %

د والسلع المصنعة ، والجنوب والذي مازالت اغلب بلدانه تعانً من مشاكل % من الصادرات العالمٌة من الموا94واكثر من 

 مزمنة مثل الفقر والبطالة والمدٌونٌة الخارجٌة الخانقة وعدم االستقرار السٌاسً . 

  . تسمى الدول المصدرة للخدمات بالدول " الخدمٌة او المعلوماتٌة " بدال من الصناعٌة 

 ب من تجاره السلع ، آلنها تتطلب انتقال االفراد إلنتاجها او استهالكها فً الدول األخرى ، وتمثل غٌر ان التجارة فً الخدمات اصع

 % من التجارة الدولٌة21 -% 15صادرات الخدمات بٌن 

 

 االستثمارات فً الدول النامٌة ) العربٌة وغٌر العربٌة( : 

  اهتمام متزاٌد من جانب الشركات الدولٌة باالستثمار فً الدول النامٌة هناك زٌاده واضحه وكبٌره فً تنامً هذه االستثمارات تنبئ عن

 كؤسواق ومناطق انتاج .

  ًاما االستثمارات العربٌة البٌنٌة المباشرة ) من دوله عربٌه الى أخرى ( لم تخلو من تذبذبات ولكنها فً تزاٌد ، وذلك مإشر جٌد، تؤت

 الصناعٌة والمصرفٌة . بالمرتبة األولى دول الخلٌج ، فً االستثمارات

  . اما استثمارات الدول العربٌة خارج الدول العربٌة فهً فً ازدٌاد وهً اقوى من االستثمارات العربٌة البٌنٌة المباشرة 
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  قرارات األساسٌة لألعمال الدولٌةال -6

 ٌجب اتخاذها عند التفكٌر فً دخول األسواق األجنبٌة وهً :  ٌوجد ثالثة قرارات اساسٌه

 ماهً األسواق التً ٌجب دخولها ؟ 

 متى ٌتم دخول هذه األسواق؟

 ما هو الحجم المناسب عند دخول هذه األسواق ؟ 

 تحدٌد السوق األجنبً المناسب للشركة الراغبة فً دخول األسواق األجنبٌة .   .1

 الموازنة بٌن المنافع والتكالٌف والمخاطر المرتبطة بممارسة االعمال فً هذا السوق .  ( أ)

 ٌمكن التعرف علٌها من خالل: من ممارسة االعمال فً الدولة األجنبٌة  فٌما ٌختص بالمنافع االقتصادٌة طوٌلة المدى 

 حجم السوق ) من حٌث التركٌبة السكانٌة(  -

 متوسط الدخل الحالً للعمالء  -

 القوه الشرائٌة لهذا الدخل فً هذا السوق  -

 الدخل المستقبلً المحتمل للعمالء والذي ٌعتمد على معدالت النمو االقتصادي  -

 المرتبطة بممارسة االعمال فً الدول األجنبٌة فؤنها تكون اقل عادة فً الدول الدٌموقراطٌة  اما فٌما ٌختص التكالٌف والمخاطر

، وذلك بسبب عدم وجود طفرات كبٌره فً معدالت المتقدمة اقتصادٌا ومستقرة سٌاسٌا والدول النامٌة التً تمتلك سوق حرة 

 التضخم او دٌون القطاع الخاص . 

 

 مالئمة المنتجات للسوق األجنبً الذي ٌتم دخوله وطبٌعة المنافسة فً هذا السوق :   ( ب)

منتجات المنافسٌن  فاذا تم عرض منتجات غٌر متاحه فً هذا السوق وعلى نطاق واسع تكون قٌمه هذا المنتج للعمالء اكبر من تقدٌم نفس

 وتترجم هذه القٌمة الى المقدرة على ارتفاع األسعار وزٌادة حجم المبٌعات بشكل سرٌع وعلى نطاق ضٌق،

 تحدٌد التوقٌت المناسب لدخول األسواق األجنبٌة :  .2

 : ًدخول الشركات األجنبٌة األخرى قبلعند ٌتم دخول الشركة للسوق األجنبً  الدخول المبكر للسوق األجنب  

 :ًدخول الشركات األجنبٌة األخرى و التً احتلت مكانة بعد عندما ٌتم دخول الشركة للسوق األجنبً  الدخول المتأخر للسوق األجنب

 فً هذا السوق . 

 مزاٌا الدخول المبكر للسوق األجنبً : 

الحصول على المزاٌا الرئٌسٌة للسوق ، حٌث ٌكون لدى الشركة القدرة على التغلب على المنافسٌن الالحقٌن وزٌادة امكانٌه  .1

 الحصول على األرباح من خالل ترسٌخ اسم عالمه قوي فً اذهان العمالء . 

 نخفاض التكالٌف مقارنه بالمنافسٌنالقدرة على بناء حجم مبٌعات قوي من خالل زٌادة خبره بالسوق باإلضافة الى مزاٌا ا .2

من الفوز بمزاٌا األولٌة للسوق ففً عام  1979عند دخولها لسوق الحفارات الهندٌة فً عام   J C Bتمكنت شركة  على سبٌل المثال :

 % من حصة سوق الحفارات فً الهند . 81تمكنت من الحصول على  2111
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 عٌوب الدخول المبكر للسوق األجنبً :

 تحمل تكالٌف زائده ٌمكن للشركات الالحقة فً دخول هذه األسواق تجنبها :   ( أ)

 : وذلك بسبب عدم وجود تجارب سابقه للمستثمرٌن االجانب فً هذا السوق مما ٌجعل الشركة تقع فً العدٌد من األخطاء  تكالٌف الفشل

 الكبرى . 

 : كالٌف التروٌج وترسٌخ عرض المنتجات والتً تحتوي على تكالٌف وتتمثل فً ت تحمل تكالٌف أخرى ال تتحملها الشركات الالحقة

 تثقٌف العمالء . 

تم تقدٌم وجبات كنتاكً فً الصٌن على الطرٌقة األمرٌكٌة للوجبات السرٌعة مما ٌحملها العدٌد من التكالٌف فً تثقٌف  على سبٌل المثال :

ل الى الصٌن بعد كنتاكً واستفادة من امكانٌه السوق التً اوجدتها كنتاكً فً وتعلٌم العمالء على هذه الطرٌقة ، وقامت ماكدونالدز بالدخو

 تثقٌف وتعلٌم العمالء .

 

قد ٌتم تعدٌالت واصالحات فً قوانٌن االستثمار فً الدولة المضٌفة مما ٌؤدي الى تقلٌل قٌمة االستثمارات للشركة التً قامت  ( ب)

 بالدخول مبكرا . 

ٌة تقوم الحكومات بإصالح القوانٌن الخاصة باالستثمارات األجنبٌة بعد شكوى المستثمرٌن الذٌن قاموا بالدخول : العدٌد من الدول النامفمثال

 مبكرا . 

 حجم دخول األسواق األجنبٌة وااللتزام االستراتٌجً : .3

  : وٌمكن تقسٌم حجم السوق الى 

 دخول السوق األجنبً على نطاق واسع  -1

 دخول السوق األجنبً على نطاق ضٌق  -2

 

  ٌتطلب دخول الشركة الى السوق األجنبً على نطاق واسع االلتزام بالموارد الضرورٌة الالزمة للدخول بهذا الحجم باإلضافة الى

نجد انها انفقت حوالً ملٌار دوالر  1999الدخول السرٌع ، فبالنظر الى دخول شركه التامٌن الهولندٌة الى سوق التامٌن األمرٌكً عام 

 ذا السوق . لالستحواذ على ه

  ٌوجد بعض الشركات الكبرى والتً تتوافر لدٌها الموارد التً تمكنها من ذلك وتفضل دخول األسواق األجنبٌة على نطاق صغٌر وتقوم

 بالبناء خطوه بخطوه وحتى تصبح اكثر شهره وحجما فً السوق . 

 

 مزاٌا دخول السوق األجنبً على نطاق واسع : 

عند دخولها على نطاق واسع فً السوق األمرٌكً  ingٌسهل على الشركة جذب العمالء والموزعٌن ، فمثال شركه التامٌن األلمانٌة  -

 زاد من ثقة العمالء والموزعٌن فً الشركة.

 االستفادة من المزاٌا المرتبطة بالطلب و وفورات الحجم الكبٌر. -

 تردد الشركات األجنبٌة فً الدخول للسوق. -

 سمح للشركة بدراسة وتعلم السوق األجنبً بما ٌساعدها على الحد من الخسائر فً هذا السوق . ٌ -

 

10

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


 الموضوع األول –  االدارة الدولٌةمقرر 
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 العٌب الرئٌسً لدخول السوق األجنبً على نطاق واسع : 

  فً حاله توجه جمٌع الموارد المالٌة لدخول احد األسواق على نطاق واسع ٌحد من قدرة الشركة على دخول أسواق اجنبٌه اخرى

 جاذبٌه عالٌة .ذات 

 شركه فمثال :ING  . قلة فً الموارد المتاحة لدعم التوسع فً أسواق اجنبٌه أخرى مرغوبه مثل أسواق الٌابان 

 

 أنواع االعمال الدولٌة  -7

 

 :  التصدٌر - انواع االعمال الدولٌة

 الى طرٌقه أخرى لدخول األسواق األجنبٌةهناك العدٌد من الشركات تبدا فً التوسع العالمً من خالل التصدٌر ثم تتحول بعد ذلك 

 مزاٌا دخول األسواق األجنبٌة من خالل التصدٌر : 

 تجنب التكالٌف المرتبطة بعملٌه تؤسٌس العملٌات الصناعٌة فً األسواق األجنبٌة . .1

 مساعده الشركة فً تحقٌق النمو فً منحنى الخبرة واالستفادة من اقتصادٌات الخبرة . .2

-FUJIمخترع الة تصوٌر المستندات بؤنشاء شركه مشتركه مع   XEROXلكً ٌتم دخول السوق الٌابانً قام  على سبٌل المثال :

PHOTO  والتً تعرف باسمFUJI – XEROX   حٌث ٌعتبرXEROX   هو مانح الترخٌص لشركةFUJI – XEROX   بما ٌعادل

 11ابل براءة االختراع ، ففً هذه الحالة تم منح الرخصة لمده % من صافً عوائد المبٌعات لهذه الشركة من مبٌعات االت التصوٌر بمق5

محدود على مبٌعات  XEROX  - FUJI ,و  XEROXسنوات وقد تم التفاوض بشؤنها ومدت عده مرات ، كما ان عقد الترخٌص بٌن 

   LABEL XEROXالشركة الى منطقه اسٌا والمحٌط الهادي على الرغم من انها تباع فً أمرٌكا الشمالٌة باسم 
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 :  الترخٌص - انواع االعمال الدولٌة

طرٌقه مناسبه عندما تكون بعض األصول غٌر الملموسة لعملٌات الشركة ٌمكن تطبٌقها فً العدٌد من االعمال ، ولكنها ال ترغب فً عمل 

 هذه التطبٌقات بنفسها.

 : رخصت شركه كوكا كوال عالمتها الشهٌرة لمصنعً المالبس والتً أدرجت فً تصمٌم المالبس  على سبٌل المثال

 . ال ٌعطً للشركة الحق فً الرقابة المشددة على التصنٌع والتسوٌق 

 . عدم االستفادة من اقتصادٌات الموقع وتحقٌق منحنى الخبرة 

 نافس للشركة ، وذلك عندما تعتبر الخبرات والمهارات التكنولوجٌا احتمالٌه تحول الشركة المحلٌة الحاصلة على الترخٌص الى م

 هً األساس للمٌزة التنافسٌة للشركة، 

قامت ذات مره بإعطاء رخصه تكنولوجٌا التلفزٌون الملون للشركات الٌابانٌة  مثل شركات  RCAشركه  على سبٌل المثال :

MATSUSHITA  AND   SONY  و قامت الشركات الٌابانٌة سرٌعا باستٌعاب وفهم هذه التقنٌة وادخلت علٌها تطورات وتم

 . RCAاستخدامها لدخول السوق األمرٌكً وذلك كطرٌقه ال خذ الحصه السوقٌة من شركه 

 :  عقد االمتٌاز – انواع االعمال الدولٌة

 :  ٌتشابه االمتٌاز كثٌرا مع الترخٌص ولكنه ٌختلف عن الترخٌص فً

 . ٌشمل التزامات طوٌله االجل بشكل اكبر من الترخٌص 

 .ال ٌقتصر على بٌع األصول الغٌر ملموسه ) وعاده العالمة التجارٌة ( الى طالب االمتٌاز 

  . عقد االمتٌاز ٌشترط موافقه طالب االمتٌاز على االلتزام الصارم بقواعد العمل الخاصة بالشركة مانحه االمتٌاز 

  غالبا ما ٌساعد طالب االمتٌاز فً اداره االعمال بشكل مستمر .مانح االمتٌاز 

 . الترخٌص ٌستخدم بصفه اساسٌه فً شركات التصنٌع فان االمتٌاز ٌعمل بصفه اساسٌه فً شركات الخدمات 

  . ٌحصل على رسم مثل الرسم فً حاله الترخٌص وهو مبلغ ٌمثل نسبه من عوائد االمتٌاز 

 

 :  الشركة المشتركة – انواع االعمال الدولٌة

  : ٌقوم المشروع المشترك على تؤسٌس شركه بالمشاركة عن طرٌق الملكٌة لشركتٌن مستقلتٌن او اكثر على سبٌل المثالFUJI – 

XEROX   . 

  و المساهمة بفرٌق اإلدارة والرقابة 51% الى 51تكون حصه المساهمة عادتا فً معظم المشروعات المشتركة موزعه بالتساوي %

( ولكن أصبحت النسبة   2111حتى علم   FUJI – XEROXشغٌلٌة على الحصه الخاصة به ) هذا كان حال المشروع المشترك الت

% ، لذلك بعض الشركات سعت للمشروعات المشتركة 25نسبه   XEROX% ، حٌث تمتلك شركه 75% الى25االن مقسمه بنسبه 

 لحق فً فرض الرقابة المتشددة على المشروع . التً ٌكون لها الحصه األكبر فٌها ، حتى ٌكون لها ا
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 أمثلة : 

 انشاء قطار المشاعر المقدسة بواسطه الشركة الصٌنٌة ال نشاء السكك الحدٌدٌة  -

شركه سٌمنس  –شركه بكتل األمرٌكٌة العمالقة  -انشاء  قطار الرٌاض بواسطه تكتل ٌشمل كل من ) شركه فٌنس للمقاوالت فرنسا -

 شركه اتحاد السعودٌٌن (  –شركه المبانً السعودٌة  –شركه اٌكوم األمرٌكٌة  –األلمانٌة لتصنٌع القطارات 

 مملكة إلنتاج الطاقة الكهربائٌة قٌام شركه كٌبكو الكورٌة بؤنشاء محطه نووٌة لل -

 جً ام سً . –توكٌالت عالمٌه للسٌارات تتولى تسوٌق سٌارات شٌفرولٌه  -

 فنادق فً الصٌن وتاٌالند دون تملكها .  9الفرنسً العمالق باالنضمام الى مجموعه الفنادق الدولٌة التً تدٌر   ACCARقٌام فندق  -

 رٌقة المناسبة لألعمال الدولٌة اختٌار الط -8

 مدى األلفة مع السوق األجنبً -1

 الكفاءات الرئٌسٌة وطرٌقه الدخول -2

 ضغوط خفض التكالٌف وطرٌقه الدخول  -3

 عددة الجنسٌة واالعمال الدولٌة الشركات مت -9

 الشركة المتعددة الجنسٌات : 

 هً شركه ملكٌتها تخضع لسٌطرة جنسٌات متعددة  ►

 ٌتولى اداراتها اشخاص من جنسٌات متعددة  ►

 تمارس نشاطها فً بالد اجنبٌه متعددة  ►

 على الرغم من ان استراتٌجٌاتها وسٌاساتها وخطط عملها تصمم فً مركزها الرئٌسً الذي ٌوجد فً دوله معٌنه تسمى الدولة االم   ►

HOME COUNTRYه الدولة وتتوسع فً نشاطها الى دول أخرى تسمى ، اال ان نشاطها ٌتجاوز الحدود الوطنٌة واإلقلٌمٌة لهذ

   host countriesالدول المضٌفة 
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) اكبر شركه فً العالم من  2116وهً شركه الستخراج وتوزٌع البترول فً عام  –المبٌعات الكلٌة لشركة اكسون موبٌل األمرٌكٌة  ►

ك ٌفوق حجم مبٌعاتها الناتج المحلً اإلجمالً فً كل واحد من بلٌون دوالر امرٌكً ، وبذل 365حٌث المبٌعات فً ذلك العام ( بلغت 

 قطر .  191

( ، 73(    برٌطانٌا )137شركه( تلٌها الٌابان )423البلدان األصلٌة لأللف شركه العمالقة ، فقد كانت األولى هً الوالٌات المتحدة )  ►

 ها الدول الصناعٌة األخرى . ( اما بقٌه الشركات االلف العمالقة ، فاصل37( وألمانٌا )44فرنسا ) 

هناك شركات عربٌه دخلت نادي العمالقة ، وطبقا لقائمه مجله فورشن المشهورة ) خمسمائة فورشن( كانت مإسسه البترول الكوٌتٌة  ►

 .  1991شركه صناعٌه فً العالم فً عام  511وشركه سابك السعودٌة ضمن اكبر 

 ما ٌمٌز الشركات متعددة الجنسٌات : 

o  تحكمها فً نشاط اقتصادي فً اكثر من قطر 

o  قدرتها على استغالل الفوارق بٌن الدول 

o  . مرونتها الجغرافٌة 

 ثالث مواصفات للشركة حتى تسمى متعددة الجنسٌة : 

 شكلٌه : ) عدد الدول , الملكٌة لعده اشخاص من عده دول( .1

 

% من مبٌعاتها مصدرها 11ا كانت للشركة نسبه معتبره ) اكثر من : الشركة التً تزاول نشاطها فً اكثر من دوله ، او اذ األداء .2

 اعمال دولٌه ( 

 

 أو 

 ) مجموعه من الشركات التً تعمل فً مجموعه من الدول ولكنها تدار ) ٌتحكم فٌها ( بواسطه الشركة االم فً البلد األصلً (

% ( مما ٌعنً اعتمادها على 51الدخل لبلد اجنبً ) اكثر من هناك ) الكمٌه المطلقة لكمٌه األسهم ، عدد العاملٌن ، البٌع او 

 االستثمار الخارجً من اجل البقاء (

 

 اذا كانت ادارتها تفكر عالمٌا أي فً االستثمار خارجٌا التعامل : .3

 منهج اداره االعمال الدولٌة  -11

 جزء من علم ادراه االعمال ، كما انها تستخدم الى درجه كبٌره نفس المنهجٌة   هًاداره االعمال الدولٌة  ►

 تطبق كثٌرا من نظم وقواعد اداراه االعمال عموما  ►

 فهً ذات بعد خارجً وتتطرق بالضرورة الى الوضع الداخلً فً كل دوله  ►

 وتتناول أسالٌب االعمال والتجارة فً اكثر من دوله ، الشً .  ►
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 الموضوع األول –  االدارة الدولٌةمقرر 

 14الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 وضعها فً االعتبار فً ادراه االعمال الدولٌة : حقائق ٌجب

  تباٌن واختالف المكونات السٌاسٌة فٌما بٌن الدول 

 التحزبات السٌاسٌة .  –األنظمة والتشرٌعات  –الوحدات السٌاسٌة  –: نظم الحكم فً الدولة  مثل

  : اختالف العادات والتقالٌد واألعراف 

 مهارات االتصال .  –اللغات  –دٌان والثقافات : العادات والتقالٌد واألعراف واأل مثل

  . تنوع السٌاسات الوطنٌة والنزعات القومٌة 

  : اختالف النظم النقدٌة والمصرفٌة 

 االقتراض  –السندات واألوراق المالٌة  –أسعار الفائدة  –: أسعار صرف العمالت  مثل

  : اختالف األسواق بٌن البلدان 

 حاله العرض والطلب .  –متوسط دخل الفرد  –التضخم  –البطالة  –: حجم السوق  مثل

 اهداف اداره االعمال الدولٌة : 

 مجرد الوعً بوجود فوارق فً ممارسات اداره االعمال من بلد الى بلد .  .1

 فهم أسباب االختالف الممارسات . .2

 اكتساب المهارات الالزمة للتعامل مع تلك االختالفات .  .3

 

 مسببات العولمة :  -11

 األسباب التً أدت الى انتشار االعمال الدولٌة : 

بروز فوائض مالٌه ضخمه خصوصا بعد الحرب العالمٌة الثانٌة ساهمت فً زٌاده حجم اإلنتاج السلعً والذي انعكس على فتح  .1

 م  1941أسواق جدٌدة 

 م(  1947ات الجات الرغبة الدولٌة لدى عدد من الدول الصناعٌة على تحرٌر التجارة الدولٌة ) قٌام اتفاقٌ .2

 م   1961-1941تنامً قوه الشركات وتحولها من شركات دولٌه الى متعددة الجنسٌة وعابره للقارات  .3

 . (  1981 -1961ازدٌاد معدالت التكامل االقتصادي ) التكتالت االقتصادٌة بٌن الدول  .4

 الرغبة الدولٌة فً تحرٌر اقتصادٌات الدول من خالل : .5

 على انشطه القطاع الخاص  رفع القٌود الحكومٌة ( أ)

 1991- 1941خصخصة الخدمات الحكومٌة   ( ب)

 1991انهٌار االتحاد السوفٌتً ) النظام االشتراكً لألعمال (  .6

 تطور علم المعلومات وعلم الحاسب االلً .  .7

 تطور قطاعات االتصاالت والفضائٌات  .8
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 هـ1439 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 تحرٌر التجارة الدولٌة : 

  ازدٌاد التكامل االقتصادي 

  تحرٌر االقتصادٌات 

  التقنٌة 

 الشركات متعددة الجنسٌة 

  تحكمها فً نشاط اقتصادي فً اكثر من بلد 

  قدرتها على استغالل الفوارق بٌن الدول 

 مرونتها الجغرافٌة 
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 الثانًالموضوع  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 1الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 النسخ ؼٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملؾ محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 نظرٌات التجارة الخارجٌة :الثانً الفصل

 المحتوٌات 

 أوال: نظرٌة المٌزة المطلقة 

 نظرٌة المٌزة النسبٌةثانٌا : 

 نظرٌة نسب عناصر النتاجثالثا : 

 النظرٌة الحدٌثةرابعا : 

 لماذا تتاجر الشركات مع الخارج؟خامسا : 

 المٌزة التنافسٌة للدولسادسا : 

 التجارة الحرة والسٌاسة التجارٌةسابعا : 

 سٌاسة التجارة الحرة ودور الجاتثامنا : 

 ياالقتصاد: التكامل تاسعا 

 ة:مقدم

  لماذا تتاجر دوله ما مع دوله أخرى ؟ 

 لماذا تتبادل الدول المنتجات ؟ 

  لماذا ال تنتج كل دوله جمٌع ما تحتاجه ؟ 

 

 تكون الدولة قادره فنٌا على انتاج جمٌع او جزء كبٌر من المنتجات التً تستوردها , ولكنها تفضل االستٌراد لبعض المنتجات  قد

 التً ٌتم مقابل استٌرادها تصدٌر منتجات أخرى مع اإلنتاج المحلً . 

 نظرٌات التجارة الخارجٌة 
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 هـ1439 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 النسخ ؼٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملؾ محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز 
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 المٌزة المطلقة  ةنظرٌ  :أوال

 العالم االقتصادي الشهٌر  ادم سمٌث :مؤسس النظرٌة 

 مفهوم النظرٌة : 

 مٌزه مطلقه فً انتاج هذه السلع , هذا ٌعنً ان هذا الدول تمتلكه بطرٌقه اكثر كفاءه من دول أخرىتنتج بعض الدول سلع معٌن 

  لكل بلد مٌزه مطلقه فً سلعه ما , واذا ما تخصص كل بلد فً انتاج السلعة التً له فٌها مٌزه مطلقه , واذا كانت التجارة حره بٌن

رٌق مبادلتها عن ط التً لٌست لها فٌها مٌزه مطلقه البلدان , فٌستطٌع ذلك البلد الحصول عن طرٌق االستٌراد على سلعه او السلع

 وسٌزٌد اإلنتاج العالمً من السلعتٌن وتزٌد الرفاهٌة .  ه اقل مما سٌكفله انتاجها بنفسه, سٌتحصل علٌها بتكلفٌزه مطلقهبالسلع التً له م

  على أساس المعاٌٌر التالٌة :  التخصٌص فً اإلنتاجتدعو هذه النظرٌة الدول الى 

  العمل أساس القٌمة 

  ثبات تكلفه الوحدة مهما كان حجم انتاجها 

  )استحاله انتقال عناصر تقنٌه اإلنتاج بٌن الدول ) خارج الدولة 

  سهوله انتقال عناصر اإلنتاج فً الدولة 

  عدم وجود مصارٌؾ للنقل والمواصالت واالستخراج 

  منافسه تامه بٌن الصناعات فً الدولة 

  عماله كامله فً الدول 

 السلع بدال من المال مقاٌضه السلع ب 

 وهذه النظرٌة عباره عن فكر اقتصادي ٌراعً خصوصٌه الدول , والتخصٌصٌة ضد المنافسة الدولٌة . 

 االنتقاد : 

  عدم مقدرتها على تبرٌر فً حاله وجود تمٌز مطلق فً اكثر من سلعه 

 مثال افتراضً : 

سلعتٌن هما القمح والنسٌج فقط. ٌستطٌع كال البلدٌن أن ٌنتج كلتا السلعتٌن ولكن بكفاءة هناك بلدٌن هما الوالٌات المتحدة وبرٌطانٌا, وأن هناك 

برٌطانٌا  مختلفة فالوالٌات المتحدة مثالً أكفأ من برٌطانٌا فً إنتاج القمح, أي أن لها مٌزة مطلقة فً إنتاج القمح, وعلى النقٌض من ذلك, تنتج

المتحدة, دعنا نفترض أن اإلنتاجٌة تحسب على أساس الزمن الذي ٌستؽرقه اإلنتاج, وأن أرقام  النسٌج بكفاءة أكثر مما تستطٌع الوالٌات

 :اإلنتاجٌة كانت فً البلدٌن كالتالً
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 الثانًالموضوع  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 3الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 النسخ ؼٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملؾ محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
للوالٌات المتحدة مٌزة مطلقة فً إنتاج القمح, حٌث إن عشرة أٌام من وقت المزارع األمرٌكً تنتج قمحاً مقداره ثالثة  المثال ٌوضح أن

 أضعاؾ ما ٌستطٌع المزارع البرٌطانً أن ٌنتجه فً نفس المدة, من الجانب اآلخر, ٌتفوق العامل البرٌطانً على العامل األمرٌكً فً إنتاج

 رٌطانٌا مٌزة مطلقة فً إنتاج النسٌج. النسٌج ولذلك تكون لب

 ؟ ؟ وكٌف تتحدد اسعار التبادل بٌنهماكٌف تبدأ التجارة بٌن البلدٌن

بحجم الزمن قٌمة أي سلعة من قٌمة العمل المبذول فٌها, مقاساً إن التً تقول  العمل أساس القٌمة""نظرٌة على أساس  تتحدد أسعار التبادل

ة التً ٌستؽرق صنعها ٌومٌن, تكون قٌمتها ضعؾ قٌمة السلعة التً ٌستؽرق صنعها ٌوماً واحداً, على هذا , فالسلعاالذي ٌتطلب صنعه

  كاآلتً:تكون أسعار ما قبل التجارة فً البلدٌن األساس, 

  :طاقة نسٌج.  9/2طن قمح =  1السعر فً الوالٌات المتحدة 

  طاقة نسٌج.  1( = 4)½ أي طن قمح 

  :طاقة نسٌج  2طن قمح =  1السعر فً برٌطانٌا 

  طاقة نسٌج.  1طن قمح = ½ أي 

طناً قمحاً إذا ما  99أسعار التبادل من حجم الوقت الذي ٌستؽرقه إنتاج السلع فً البلدٌن, وبما أن عشرة أٌام فً الوالٌات المتحدة تنتج نتجت 

 29طناً قمحاً معادلة أو مساوٌة لقٌمة  99ا استؽلت فً صناعة النسٌج, تصبح قٌمة طاقة نسٌجاً إذا م 29استؽلت فً زراعة القمح, كما تنتج 

ن من طاقة نسٌجاً, نسبة لتساوٌهما فً حجم العمل المبذول فٌهما, وهكذا دوالٌك تتحدد األسعار فً كل بلد, ومع هذه األسعار, سٌجد البلدان أ

 .مطلقةاألفضل لهما التخصص كل فً السلعة التً له فٌها مٌزة 

طاقة, مقابل كل طن قمح, إذا ما بادله مع الصانع البرٌطانً بدالً من  9/2سٌجد المزارع األمرٌكً أنه ٌستطٌع الحصول على أكثر من 

طن قمح بمبادلة ½ مبادلة قمحه مع الصانع األمرٌكً, من الجانب اآلخر, سٌجد الصانع البرٌطانً أنه ٌستطٌع أن ٌحصل على أكثر من 

 9/2احدة مع المزارع األمرٌكً بدالً من المزارع البرٌطانً, المزارع األمرٌكً على استعداد ألن ٌقبل أي سعر لقمحه ٌزٌد على الطاقة الو

طن قمح مقابل كل طاقة نسٌج ٌقدمها, وهكذا ٌجد ½ طاقة للطن, بٌنما الصانع البرٌطانً على استعداد ألن ٌقبل أي ثمن لنسٌجه ٌزٌد على 

سعر القمح للطن  األفضل لهما الدخول فً التجارة عبر الحدود, وسٌتحدد السعر النهائً لٌكون بٌن هذٌن السعرٌن, سٌكوناالثنان أنه من 

 طاقة )سعره فً الوالٌات المتحدة(.  9/2طاقة )سعره فً برٌطانٌا(, و  2الواحد منه ما بٌن 

ٌوم عمل, وأن كل موارد  2.999ٌات المتحدة وطاقتها تعادل كل موارد الوال :أنافترض كذلك سٌزٌد اإلنتاج العالمً مع التخصص, 

ٌوم عمل, ماذا سٌكون حجم اإلنتاج فً كل بلد وفً المجموع لو أن كل بلد لم ٌتخصص ولم ٌتاجر, بل أنتج السلعتٌن  1.999برٌطانٌا تعادل 

اج القمح, واأللؾ األخرى فً إنتاج النسٌج, كما بتفرٌػ نصؾ عماله إلنتاج كل سلعة؟ أي أن الوالٌات المتحدة تخصص ألؾ ٌوم عمل إلنت

على ذلك ٌكون ٌوم عمل فً كل منهما,  599تفرغ برٌطانٌا نصؾ عمالها للعمل فً زراعة القمح, والنصؾ اآلخر لصناعة النسٌج, أي 

  كما ٌلً:اإلنتاج 

 قمح. 9.999ٌوم فً إنتاج القمح تنتج:  1.999: فً الوالٌات المتحدة 

  :1999  :طاقة 2.999ٌوم فً إنتاج النسٌج تنتج 

 قمح 1.599ٌوم فً إنتاج القمح تنتج:  599: فً برٌطانٌا 

o  :599  :نسٌج 3.999ٌوم فً إنتاج النسٌج تنتج 

 طن قمح  9999+  1.599=  19.599:  إجمالً إنتاج الدولتٌن 

  :5.999  =3.999  +2.999  .طاقة نسٌج 
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 الثانًالموضوع  –  االدارة الدولٌةمقرر 
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cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

   :فً حالة التخصص

  .قمح 11.999ٌوم فً إنتاج القمح تنتج :  2999: فً الولٌات المتحدة

 طاقة نسٌج  6999ٌوم فً إنتاج النسٌج تنتج:  599: فً برٌطانٌا 

اآلن افترض أنَّ كل بلد سٌتخصص فً السلعة التً له فٌها مٌزة مطلقة, وأن الوالٌات المتحدة ستركز كل طاقاتها أي  : اإلنتاج مع التخصص

ٌوم عمل فً إنتاج القمح, بٌنما تركز برٌطانٌا كل مواردها, أي األلؾ ٌوم عمل لدٌها فً إنتاج النسٌج, كم سٌكون حجم اإلنتاج  2.999

 الكلً؟

 طن قمح 11.999تاج القمح فً )الوالٌات المتحدة(: إن 

  :)طاقة نسٌج  6.999إنتاج النسٌج فً )برٌطانٌا 

 بمقارنة اإلنتاج فً الحالتٌن، نجد أن إنتاج كلتا السلعتٌن أكثر فً حالة التخصص

 

 الخالصة :

وفً  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً انتاج القمحمن األفضل للبلدٌن التخصص فٌما لكل منهما فٌه مٌزه مطلقه وعلٌه ٌفضل ان تتخصص  

 .  برٌطانٌا فً انتاج النسٌجالمقابل تخصص 

 

 ثانٌاً: نظرٌة المٌزة النسبٌة 

  تسمى هذه النظرٌة أٌضاً نظرٌة التكلفة النسبٌةComparative Costs , 

  دٌفٌد رٌكاردووترجع هذه النظرٌة إلى االقتصادي البرٌطانً المشهور  

  بنى رٌكاردو نظرٌته على أساس نفس نظرٌة "العمل أساس القٌمة" أي أن قٌمة أي سلعة ٌحددها حجم العمل الذي ٌكفً إلنتاجها أي

جها ٌومٌن ضعؾ ثمن السلعة التً ٌستؽرق إنتاجها ٌوماً ما ٌستؽرقه إنتاجها من وقت, على ذلك ٌكون ثمن السلعة التً ٌستؽرق إنتا

 واحداً 

  . اعتمدت على المعاٌٌر التً وضعها ادم سمٌث 

من  الوالٌات المتحدة وبرٌطانٌا, ٌنتج كل منهما القمح والنسٌج, إال أن اإلنتاجٌة مختلفة فً كل منهما, فالوالٌات المتحدة تنتج كل واحدة

أرخص مما تستطٌع برٌطانٌا, وضع رٌكاردو معدالت اإلنتاج التالٌة لوحدات زمنٌة متساوٌة فً كل من البلدٌن السلعتٌن بدرجة أكفأ, أي 

 )عشرة أٌام عمل مثالً(:
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 39طاقة من النسٌج, بٌنما تنتج برٌطانٌا  129طناً من القمح, أو  99إنتاج توضح األرقام أن عشرة أٌام عمل فً الوالٌات المتحدة تستطٌع 

طناً قمحاً, بٌنما حصٌلة  99طاقة نسٌجاً فً نفس الفترة الزمنٌة, حصٌلة المزارع األمرٌكً فً عشرة أٌام هً  69طناً من القمح, أو 

ع األمرٌكً أعلى من قرٌنه البرٌطانً فً نفس المدة, وبذلك ٌتفوق طناً فقط, وكذلك حصٌلة الصان 39المزارع البرٌطانً فً عشرة أٌام هً 

لماذا إذن ٌقوم  ،األمرٌكً على قرٌنه البرٌطانً فً مجال النسٌج ومجال القمح, إذا كانت الوالٌات المتحدة تنتج كالً من السلعتٌن بتكلفة أقل

 التبادل التجاري بٌنهما؟ 

 طاقة نسٌج  1.33طن قمح =  1:  فً الوالٌات المتحدة 

: أي 
 

 
 طاقة نسٌج  1طن قمح =  

 طاقة نسٌج 2طن قمح =  1          : فً برٌطانٌا 

اي  :
 

 
 طاقة نسٌج 1طن قمح =  

 فإن مٌزتها فً إنتاج القمح أقوى من مٌزتها فً إنتاج النسٌج, بالرؼم من أن للوالٌات المتحدة مٌزة مطلقة فً إنتاج السلعتٌن, 

 ,أن ٌنتج من القمح فً عشرة أٌام ثالثة أضعاف ما ٌنتجه المزارع البرٌطانً فً نفس الفترةٌستطٌع المزارع األمرٌكً 

, واألمرٌكً أكفأ فً االثنٌن, الفترة األمرٌكً أن ٌنتج من النسٌج فً عشرة أٌام ضعفً ما ٌنتجه البرٌطانً فً نفسبٌنما ٌستطٌع الصانع  

ها مع لكنه أكثر كفاءة فً القمح منه فً النسٌج مقارنة بالبرٌطانً, لذا ٌكون من مصلحة الوالٌات المتحدة لو أنتجت قمحاً فقط واستبدلت فائض

أن تتحصل على ذلك المعدل فً داخل طاقة نسٌج مقابل طن واحد من القمح, ألنها لن تستطٌع  1.33برٌطانٌا طالما ستتحصل على أكثر من 

 .البلد

, فبالرؼم من أنه لٌست لها أي مٌزة مطلقة فً إنتاج أي من السلعتٌن بل لها تخلؾ مطلق فً كلتٌهما لكن وضعها أقل سوءاً فً برٌطانٌاأما 

, طالما تستطٌع أن تتحصل على ما حالة النسٌج منه فً حالة القمح وستستفٌد برٌطانٌا من التخصص فً النسٌج, ومقاٌضة فائضها بالقمح

 .ٌفوق نصؾ طن من القمح مقابل كل طاقة نسٌج وهو سعره داخل برٌطانٌا

 فً السلعتٌن, ومٌزة نسبٌة فً القمح, وتخلفاً نسبٌاً فً النسٌج,  إن للوالٌات المتحدة مٌزة مطلقة

حالة النسٌج منه فً حالة القمح, ولذا نقول إن لها تخلفاً مطلقاً فً تخلؾ مطلق فً السلعتٌن, لكن تخلفها أقل فً  لبرٌطانٌامن الجانب اآلخر 

وٌتحصل القمح ومٌزة نسبٌة فً النسٌج, على هذا ستقوم التجارة بٌن البلدٌن, حٌث ٌنتج كل منهما السلعة )أو السلع( التً له فٌها مٌزة نسبٌة, 

ا تخلؾ نسبً, هكذا نرى أن اختالؾ معدالت التبادل الداخلٌة بٌن البلدٌن من خالل المقاٌضة واالستٌراد على السلعة أو السلع التً له فٌه

 ٌدعوهما إلى التخصص ومن ثم تبادل الفائض, وبذلك تتحقق مكاسب للبلدٌن

 

 الخالصة :

ما لدٌها فٌه تخلؾ وتمٌز مطلقا فً القمح وتخلفا نسبٌا فً النسٌج , أي انها ستتخلى ع السلعتٌنفً  مطلقهمٌزه  للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

 نسبً وتخصص فٌما لدٌها فٌه تفوق مطلق . 

( فً حاله القمح وهو ما ٌعنً ان لدٌها مطلق( واكثر ) نسبًولكن تخلفها اقل فً حاله النسٌج ) السلعتٌنفً  مطلقفلها تخلؾ  برٌطانٌاما أ

 مٌزه نسبٌه فً انتاج النسٌج

 .التخصٌص وتبادل الفائض للبلدٌنلى لذا فان اختالؾ معدالت التبادل الداخلٌة سٌدعو ا 
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 اإلنتاج نظرٌة نسب عناصر ثالثاً: 

  ولٌن أ هكشر واالسكتلندٌٌن : تنسب هذه النظرٌة الى كال من العالمٌن . 

  , المقاٌضة السلعٌة.ال على  على أساس التجارة بالنقدسست أ ووقاما بإلؽاء النظرٌتٌن السابقتٌن لعدم كفاءتها بمجاراة الواقع  

 افتراضات النظرٌة:

  داخل كل بلد, أجور العمال مثالً تكون منخفضة نسبٌاً فً  نسبة لالختالف فً الوفرة النسبٌة لكل عنصر اإلنتاجتختلف أسعار عناصر

البلدان كثٌرة السكان, وتنخفض أسعار المواد الخام فً البالد التً تستمتع بموارد طبٌعٌة جمة, كذلك ترتفع أسعار األرض فً البالد 

 قلٌلة المساحة وهكذا دوالٌك. 

 أي نسب متفاوتة من مدخالت اإلنتاج, بعض السلع تحتاج إلى عمالة أكثر من احتٌاجها لمواد  ع المختلفة إلى كمٌات مختلفةتحتاج السل

إلى  خام, وتعرؾ بالسلع ذات الكثافة العمالٌة العالٌة, بعض السلع األخرى تحتاج إلى موارد طبٌعٌة عالٌة مثل األخشاب التً تحتاج

 كثر من احتٌاجها لعمال أو آلٌات, ولذا ُتسمى بالسلع كثٌفة األرضمساحة كبٌرة من الؽابات أ

 ًالتً ٌتمٌز فً إنتاجها نسبٌاً )أي السلع التً تتوافر لدٌه نسبٌاً عناصر  ستكون صادرات كل بلد من السلع حٌنما ٌتم التبادل الدول

عار السائدة فً أماكن أخرى من العالم, وٌستورد كل بلد منخفضة نسبٌاً عن األسإنتاجها( وتكون أسعارها )نفقات إنتاجها( لذلك السبب 

تلك السلع التً ٌحتاج إنتاجها إلى عناصر إنتاج ؼٌر موجودة محلٌاً أو ٌعانً فٌها عجزاً نسبٌاً, وبذا تخلص النظرٌة إلى قٌام الدول 

 بإنتاج وتصدٌر السلع التً تستخدم بكثافة العناصر المتوافرة بكثرة لدٌها

 طبقاً لهذه النظرٌة: 

  سٌقوم كل بلد بإنتاج السلع التً تعتمد على العنصر الذي ٌتوافر فٌه بكثرة, وبما أن األخشاب مثالً تتطلب كثافة أرضٌة رطبة, سٌقوم

السلع التً بإنتاج  صٌن التً بها كثافة سكانٌة عالٌةبلد مثل كندا التً تتوافر بها ؼابات كثٌرة بإنتاج األخشاب, بالمثل ستتخصص ال

 تتطلب كثافة عمالٌة عالٌة مثل صناعة المالبس, وتقوم البالد الرأسمالٌة التً ٌتوافر فٌها رأس المال بكثافة بإنتاج السلع التً تتطلب

 كثافة رأسمالٌة عالٌة )آلٌات وخالفه( كالسٌارات وهكذا. 

 

 رابعا : النظرٌة الحدٌثة

 افتراضٌات النظرٌة :

 مما قد ٌؤدي الى االحتكار من خالل قٌام الشركات متعددة الجنسٌة  متوسط تكلفه الوحدة ٌمٌل الى االنخفاض مع زٌاده اإلنتاج ,
 بتخفٌض األسعار لطرد المنافسٌن .

 حٌث ٌمكن ان تخلق بالتركٌز على صناعات مختاره ودعمها .  ٌمكن جلب المواد من الخارج لبناء المٌزة النسبٌة , 

 صص قد تفسره أسباب تارٌخٌه او الصدف او الحماٌة التخ 

 من حٌث المساحة والسكان والدول  ان اعتماد الدولة او مساهمتها النسبٌة فً التجارة الخارجٌة ، تعتمد على حجم تلك الدولة ,

الذاتً , اما الدول الصؽٌرة فتكون الكبٌرة ذات المساحات الواسعة ٌكون لدٌها مناخ متنوع وموارد متعددة ولذا تمٌل الى االكتفاء 

ونوعا , ولذا تجد نفسها تعتمد على التجارة الخارجٌة ال شباع حاجه مواطنٌها من السلع التً ٌمنعها تكوٌن  ا  كم مواردها محدودة

 اعتماد دول مثلتخصص فٌه , ٌفسر ذلك تولذا علٌها ان تكون على كفاءه كبٌره جدا فً انتاج ما  عناصر اإلنتاج فٌها من انتاجها ,

سنؽافورة وهونج كونج وتاٌوان على التجارة بنسبه اكبر من دول مثل الوالٌات المتحدة الدول الكبٌرة ذات مساهمه كبٌره فً تجاره 

 العالم . 
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 ) نظرٌات التجارة الخارجٌة (الثانً الموضوع  –الثانً الجزء 

 لماذا تتاجر الشركات مع الخارج ؟خامسا: 

 نظرٌة التجارة

  إستفان لندرقدمها العالم: 

  بوجود المعاٌٌر التالٌة:على أن الدول تستطٌع أن تتاجر مع بعضها البعض  النظرٌة وقدمت هذه

  .ًالتقارب الجؽرافً و السٌاس 

  .التقارب فً مستوٌات المعٌشة 

  .التقارب فً العادات و التقالٌد و األدٌان 

 التقارب فً االذواق.  

 التقارب فً مستوٌات و حجم السوق. 

 االسباب التً تجعل شركه ما تشارك فً التجارة الخارجٌة : 

 االستفادة من الطاقات الؽٌر مستؽله  .1

 تخفٌض التكالٌؾ .2

 تحقٌق أرباح اضافٌه  .3

 تنوٌع وتقلٌل المخاطر  .4

 االستٌراد وضمان االمدادات  .5

 

 . تنتج باقل من طاقتها الن السوق المحلً ال ٌستوعب كل ما تنتجه الشركة االستفادة من الطاقات الغٌر مستغله :  (1

  ٌتم ذلك عن طرٌق التوسع فً اإلنتاج , لذلك ٌتم البحث عن أسواق جدٌدهتخفٌض التكالٌف :   (2

 تستطٌع فرض سعر مرتفع للسلعة فً بلدان تحتاج تلك السلع بكثره  تحقٌق أرباح اضافٌه :  (3

 رى بسعر اقل او جوده عالٌة . وفره المواد الخامة فً بلدان أخ الستٌراد وضمان االمدادات : ا (4

 االعتماد على سوق واحد ٌزٌد من المخاطر تنوٌع وتقلٌل المخاطر :   (5

 

 االستفادة من الطاقات الغٌر مستغله :  .1

قد تجد شركة ما أن لدٌها طاقة فائضة ؼٌر مستؽلة, أي إنها تنتج بأقل من طاقتها الكاملة, مثل مصنع أحذٌة أو خالفه ٌعمل لمدة 

من ثالث بدون أن تكون هناك مشكلة مواد أو طاقة  ساعة, أو وردٌتٌن فً الٌوم بدالً  16عشر ساعات فً الٌوم بدالً من أن ٌعمل 

أو عمالة, والسبب هو أن السوق المحلٌة ال تستطٌع استٌعاب كل ما تنتجه الشركة إذا ما اشتؽلت بكامل طاقتها الممكنة, لذا تجد 

ثر, هنا تبدأ الشركة فً البحث الشركة أن السوق المحلٌة مشبعة فً الوقت الذي لدٌها طاقة فائضة تمكنها من مضاعفة اإلنتاج بل أك

 ة خارجٌةعن أسواق إضافٌ
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 تخفٌض التكالٌف :  .2

التوسع فً اإلنتاج من شأنه تخفٌض التكالٌؾ, خاصة إذا كانت السلعة تتطلب إنشاءات وآلٌات ضخمة, أي عندما تكون التكالٌؾ 

الثابتة عالٌة, هنا وطبقاً لقانون اقتصادٌات الحجم الكبٌرة, تنتشر التكالٌؾ الثابتة مع التوسع, وتتوزع على عدد أكبر من الوحدات 

المنتجة, وبذا تقل التكلفة الثابتة للسلعة الواحدة, أي ٌقل متوسط التكلفة الثابتة, التوسع فً اإلنتاج ٌقتضً وجود أسواق, ولذا نجد 

 لتً تود أن تخفض من تكلفة الوحدة المنتجة بزٌادة اإلنتاج تبحث عن أسواق إضافٌة, وبذلك قد تلجأ للتجارة الخارجٌة.الشركة ا

 

 تحقٌق أرباح اضافٌه :   .3

السلعة فً طور مختلؾ فً دورة حٌاتها فً بلد ما عن الطور كثٌراً ما تختلؾ مرونة الطلب على سلعة ما من بلد لبلد, فقد تكون 

الذي هً فٌه فً البلد األول, وبذلك تتمكن الشركة من فرض سعر للسلعة أعلى فً البلد المستورد منه فً البلد األصلً, وبذلك 

ٌكون طلبها قوٌاً, وتخفٌضه فً البلد تحقق أرباحاً أعظم مما لو باعت كل إنتاجها محلٌاً, تستطٌع الشركة رفع السعر فً البلد التً 

  الذي ٌكون فٌه الطلب مرناً, وبذا تحقق أرباحاً إضافٌة.

 

 تنوٌع وتقلٌل المخاطر :   .4

الشركة المحلٌة مخاطر, فعندما تركد الحٌاة االقتصادٌة فً ذلك البلد, وٌحل الكساد, تجد ٌعرض للاالعتماد على سوق بلد واحد 

مبٌعاتها فً انخفاض, وأرباحها فً تدهور, وربما تتعرض لخسائر, وعلى العكس من ذلك, عندما تكون للشركة أسواق فً بلدان 

 .عدٌدة, تستطٌع أن تعوض خسائرها فً بلد بمبٌعاتها وأرباحها من بلد آخر

 

 الستٌراد وضمان االمدادات :  ا .5

قد ٌقوم مروج لسلعه ما , وٌعرض على شركه تستخدم مواد محلٌه , ان ٌمونها بنفس تلك المواد من الخارج , وبثمن اقل او جوده 

احسن , وتجد الشركة من الصعب علٌها ان ترفض ذلك العرض , ومن ثم تساهم او تشارك فً التجار الخارجٌه , من الجانب 

 , قد تقوم نفس الشركه التً تستخدم موادا محلٌا بالبحث عن مصادر تموٌن أخرى محلٌه او اجنبٌه .  االخر

 

 المٌزة التنافسٌة للدول 

 ماهً مسببات المٌزة التنافسٌة بٌن الدول ؟ وما لذي ٌجعل شركات بعض الدول اكثر ابداعا من شركات دول أخرى ؟ 

  قام( ماٌكل بورترPorter, 1990 ) بدراسة مكثفة شملت عشر دول وشركاتها, وأربع صناعات تارٌخٌة, وخلص إلى نموذج

  وهً: للدولة فً بناء المٌزة التنافسٌةالماسة الذي فٌه تلعب أربعة مسببات الدور األساسً 

 حالة الموارد.  1

 . حاله الطلب  2

 . الصناعات المساعدة وذات الصلة  3

 . استراتٌجٌة وهٌكل الشركة والمنافسة  4
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 الثانًالموضوع  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 9الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 النسخ ؼٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملؾ محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 حالة الموارد: . 1

  .حجم ومهارة وتكلفة العمالٌة 

  .وفرة ونوعٌة وتكلفة وسهولة النفاذ إلى الموارد الطبٌعٌة 

  .مخزون المعرفة لدى الدولة, بما فً ذلك المعرفة التقنٌة والتسوٌقٌة التً تؤثر على جودة السلع والخدمات 

  .حجم وتكلفة رأس المال المتاح للصناعة 

 وتكلفة استخدام البنً الهٌكلٌة نوع 

 حالة الطلب: . 2

فٌفهم أو المصنع  مٌزة الدولة التنافسٌة تزداد إذا كان هناك طلب داخلً قوي لسلعها وخدماتها, وذلك ألن وجود الطلب الداخلً ٌساعد المنتج

صعب اإلرضاء, كلما ساعد ذلك المنتجٌن فً  احتٌاجات المستهلك والتؽٌرات المحتملة فً ذوقه, وكلما كان المستهلك المحلً صاحب ذوق

, شحذ قواهم مثل تفوق الٌابان فً مكٌفات الهواء الهادئة لضٌق المساحات بٌن البٌوت فً الٌابان, لذا نوعٌة وفئات المستهلكٌن الداخلٌٌن

 وحجم ومعدل نمو السوق المحلٌة ٌؤثران على تدوٌل الطلب لتلك السلع

 الصلة: الصناعات المساعدة وذات . 3

وجود صناعات مساعدة ذات كفاءة ضروري أٌضاً للمٌزة التنافسٌة, هذه الصناعات المزودة أدري ببٌئتها وتفاعلها مع الصناعة األساسٌة 

ومدها بالمعلومات والتعاون معها ٌفٌد األخٌرة, مثل تعاون صانعً األحذٌة مع منتجً الجلود فً إٌطالٌا, أو منتجً الزجاج مع صانعً 

 ارات.السٌ

 ستراتٌجٌة وهٌكل الشركة والمنافسة: . اال4

 ٌها, مما ٌحفز عاملٌها ومدٌرٌهاالطرق التً تدار بها الشركات واألهداؾ التً تسعى إل 

 ودة محلٌاً داخل القطر والصناعةباإلضافة إلى درجة المنافسة الموج 

 ,كذلك نجد الصناعات التً ٌعطٌها المجتمع أهمٌة كالمصارؾ فً  ال ٌفضل "بورتر" أسلوباً إدارٌاً بعٌنه, فقط أن ٌكون مالئماً لبٌئته

 زة التنافسٌة لسوٌسرا فً الصرافةسوٌسرا تجذب خٌرة الشباب, مما ٌعزز المٌ

  كذلك وجود منافسٌن محلٌٌن مهم للتفوق عالمٌاً, مما ٌعنً وجود عدة منتجٌن مثل ثالث شركات أدوٌة فً سوٌسرا وعدة شركات

 ن.سٌارات فً الٌابا

  : وقامت فً منتدى داوفوس االقتصادي العالمً بسوٌسرا على ان مؤشر التنافس ٌبنى على ثمان عوامل 

 درجه االنفتاح فً الدولة  .1

 نوع الحكومة ) نظام الحكم( .2

 توفر المؤسسات المالٌة  .3

 نوعٌه البنى الهٌكلٌة فً الدولة  .4

 التقنٌة ودرجه تقدمها .5

 نوع اإلدارة .6

 العمالة الوطنٌة .7

 مؤسسات المجتمع المدنً  .1
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 الثانًالموضوع  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 11الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 النسخ ؼٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملؾ محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز 
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 تجارة الحرة والسٌاسة التجارٌة ال 

 هل تتبنى الدولة سٌاسه التجارة الحرة ام ال ؟ والى أي مدى ؟ 

لتحقٌق مصالحها االقتصادٌة القومٌة , والسٌاسٌة  أةانعكاس لموقؾ الدولة ونظرتها الى التجارة الخارجٌة , كاد السٌاسة التجارٌة هً

من خالل التجارٌة بذلك عمل من اعمال السٌادة , فلكل دوله اهداؾ قومٌه تسعى الى تحقٌقها من خالل سٌاساتها االقتصادٌة المختلفة 

 :  ةٌئسٌاسات تسمى تقٌٌدٌه او حما

 ان تضع قٌودا على دخول وخروج السلع من أراضٌها  -

 على الخدمات الخارجٌة التً تنجز لمصلحه مواطنٌها  تضع قٌودا -

 على ما ٌلً:واسواقها الوطنٌة, تشتمل هذه القٌود  القٌود لحماٌة انتاجها الوطنًتضع الدول بعض 

  الرسوم الجمركٌةTariffs:  المستهلكتضع الدولة رسوماً أو تعرٌفة على كل سلعة مستوردة, وبذلك ٌرتفع سعرها أمام 

  الحصصQuotas:  فً نظام الحصص, تقوم الدولة بتحدٌد "حصة" معٌنة أي كمٌة محدودة من سلع أو سلعة مستوردة ال ٌسمح

 باستٌراد أكثر منها

 عراقٌل  وضع-قوانٌن تمنع الشراء من منتج أجنبً فً حالة تنفٌذ العقود أو المشارٌع الحكومٌة  ري:أسالٌب الحماٌة والقٌود األخ

الدعوات والشعارات التً تنادي بالشراء من الوطن, مثلما نشاهد الٌوم  تبنى-المستورد أو الشركة األجنبٌة وإجراءات إدارٌة أمام

 فً بعض البلدان المتقدمة

 

 التجارة الحرة ودور الجات  ةسٌاس 

 االتفاقٌة العامة للتعرٌفات والتجارة "جات" : 

The General Agreement For Tarrifs & Trade GAT:  

فً جنٌؾ بسوٌسرا , وكان عدد موقعٌها حٌنذاك اثنتٌن وعشرٌن دوله , اال ان تلك العضوٌة , توسعت منذ  1947تم توقٌع هذه االتفاقٌة عام 

 , اكثر من مائه وسبعٌن دوله متقدمة ونامٌه .  1995ذلك الوقت , وكان عدد أعضائها عند انتهائها عام 

 اهم شروط العضوٌة هً : 

 ولة بما ٌسمى شرط الدولة األولى بالرعاٌة ) دار( .ان تلتزم الد 

  ألي دوله شرٌكه لها فً التجارة تلتزم الدولة وتمنح لكل الدول األعضاء فً االتفاقٌة ) الدول المتعاقدة( أي تخفٌض جمركً تمنحه 

 علٌها ان تمنح نفس  ,مثال  ر النصؾفاذا ما خفضت الوالٌات المتحدة التعرٌفة الجمركٌة على واردات فول الصوٌا من فرنسا بمقدا

 التخفٌض لواردات فول الصوٌا من كل بلدان العالم المتعاقدة . 
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 الثانًالموضوع  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 11الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 
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 :  ثالث حاالت فقطتعترف االتفاقٌة وتقر االستثناء من هذه المعاملة فً 

 ٌمكن اعطاؤها افضلٌه مقارنه بالسلع المصنعة من الدول المتقدمة.  السلع المصنعة المستوردة من الدول النامٌة 

 كالمجموعة األوربٌة مثال : لٌس من الضروري ان تنطبق معامله  المٌزات الممنوحة بٌن الدول أعضاء فً تجمع اقتصادي

 األعضاء فٌها على الدول ؼٌر األعضاء فً تلك المجموعة . 

 معامله الدولة األولى بالرعاٌة ٌمكن ان تحرمها الدولة المتضررة من  ت من دول او دوله معٌنهالدول التً تفرق اعتباطا ضد واردا 

 باالتً :  الدورة) دوره اورجواي( تناولت مواضٌع جدٌده وصعبه وتتمٌز تلك 

 ادخال تجاره الخدمات فً المفاوضات ألول مره , والوصول الى اتفاق بشان تحرٌرها هو اتفاقٌه الخدمات ) جاتس(  -أ 

ادخال مجال الزراعة فً التفاوض , والذي كان موضع خالؾ بٌن الوالٌات المتحدة واالتحاد األوربً , وتم التوصل الى اتفاق  -ب 

 ٌل الدعم الحكومً لها . بشان تحرٌر تجاره السلع الزراعٌة وتقل

 ادخال موضوع حماٌه الملكٌة الفكرٌة ) حقوق التألٌؾ واالختراع واستخدام االسم التجاري ...الخ ( وعمل اتفاق بشان ذلك .  -ج 

  هاادخال إجراءات االستثمار المتعلقة بالتجارة مثل المحتوى المحلً للسلع المنتجة بواسطه مستثمر اجنبً وعمل اتفاقٌه بشأن -د 

ؼٌر ان اهم انجاز لدوره اورجواي هو استحداث منظمه التجارة العالمٌة لتحل محل اتفاقٌه الجات , وبذا اصبح للتجارة منظمه  -ه 

 ترعاها مثلما للنظام النقدي الدولً ) صندوق النقد( ولالستثمار الدولً والبنً الهٌكلً ) البنك الدولً(

  :الجات التفاوضٌة جوالت
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 الثانًالموضوع  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 12الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 النسخ ؼٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملؾ محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز 
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 التكامل االقتصادي: تاسعاً 

  ,ًفً التكامل االقتصادي تقوم مجموعة من الدول المتقاربة جؽرافٌاً فً العادة بزٌادة ارتباطها اقتصادٌا 

  ًوذلك بفتح أسواقها أمام بعضها البعض, وزٌادة التعاون فٌما بٌنها, التكامل االقتصادي ٌزٌد سعة السوق أمام المنتجٌن والتجار ف

 الدول المتكاملة مع بعضها, 

 أن ٌكون سوق المنشأة محدوداً بحدود القطر الذي هو موطنها األصلً, تجد المنشأة أن أسواقاً جدٌدة فُتحت أمامها, بعد أن  وبدالً من

وؼٌر جمركٌة, التخصص فً  كانت فً السابق مؽلقة أمامها, أو على األقل لم تكن تستطٌع دخولها بدون تخطً حواجز جمركٌة

 اإلنتاج

  التخصص وتزٌد الفوائد المجنٌة من التخصص, حٌث تتطلب اقتصادٌات الحجم الكبٌر سوقاً كبٌراً فً وإذا كبر السوق تزٌد فرص

العادة, والتوسع فً اإلنتاج عادة ٌعنً توزٌع تكالٌؾ اإلنتاج الثابتة على عدد أكبر من وحدات السلع المنتجة, حتى ٌنخفض متوسط 

 .نمو الشركات لتصبح ذات حجم كبٌروت ة اإلنتاج اقتصادٌة وتزٌد الرفاهٌةذلك تصبح زٌاد, وب التكلفة الثابتة للوحدة الواحدة

 من ممٌزات التكامل االقتصادي : 

 خلق فرص تجارٌه جدٌده , بالذات بعد ازاله الحواجز الجمركٌة .  .1

 المنافسة.ٌؤدي الى زٌاده اإلنتاج من نفس السلعة مما ٌؤدي الى انخفاض تكلفه الوحدة , مع زٌاده فً جودتها نتٌجة  .2

 االتجاه الى شراء المواد الخام من الدول المجاورة والتً كانت فً السابق اؼلى نتٌجة الحواجز الجمركٌة او ؼٌر السٌاسٌة .  .3

 الزٌادة فً حجم التجارة مع زٌاده الكفاءة ٌقودان الى زٌاده النمو االقتصادي .  .4

 

 أشكال ومراحل التكامل االقتصادي: 

 :هنا ٌقتصر التكامل على إزالة الحواجز الجمركٌة وؼٌر الجمركٌة بٌن الدول األعضاء, ولكل دولة الحرٌة  منطقة التجارة الحرة

فً فرض رسوم أو تخفٌضها فٌما بٌن تلك الدولة وأي دولة أخرى ؼٌر عضوة فً المنطقة التجارٌة الحرة, كانت منطقة التجارة 

خٌر مثال لذلك, وهً تضم النمسا وأٌسلندا وسوٌسرا والدول اإلسكندنافٌة الثالث, لكنها ذابت فً االتحاد  EFTAالحرة األوروبٌة 

األوروبً, وهناك الٌوم منطقة التجارة الحرة ألمرٌكا الشمالٌة )نافتا( التً تضم كندا والوالٌات المتحدة والمكسٌك, كذلك قامت فً 

 .منها نفذت االتفاقٌة بالكامل والبقٌة طلبت التأجٌل 13التً تضم كل الدول العربٌة,  منطقة التجارة الحرة العربٌة 1997عام 

 

 :ًهنا نتفق الدول األعضاء ال على إزالة الرسوم الجمركٌة فٌما بٌن الدول المشتركة فحسب, بل ٌكون لها اتحاد  اتحاد جمرك

ضاء لدٌها رسوم جمركٌة موحدة أمام الدول ؼٌر األعضاء, جمركً واحد فً مواجهة دول العالم المتبقٌة, أي إن كل الدول األع

 دولة(.  13وخٌر مثال حالٌاً هو حلؾ هضبة اإلندٌز الذي ٌضم خمس دول التٌنٌة, وكذلك سوق جزر الكارٌبً )

 

  :السماح  ووجود اتحاد جمركً, توافق الدول األعضاء على إلى إزالة الحواجز التجارٌة فٌما بٌنها باإلضافةالسوق المشتركة

لعناصر اإلنتاج من عمالة ورأس مال باالنتقال بحرٌة بٌن الدول األعضاء, وهذا ما أعلنته دول مجلس التعاون, إذ أصبحت سوقاً 

 . 2991واحدة منذ ٌناٌر 

28

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


 الثانًالموضوع  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 13الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 النسخ ؼٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملؾ محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز 
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 :دة قوانٌن نفس صفات السوق المشتركة مع درجة عالٌة من التنسٌق فً السٌاسات االقتصادٌة النقدٌة والمالٌة مع ع اتحاد اقتصادي

مشتركة, ومع خلق سلطة اتحادٌة كالبرلمان األوروبً, وكذلك توحد العملة, هذه المرحلة مرت بها السوق األوروبٌة المشتركة, 

 واآلن دخلت فً المرحلة التالٌة. 

 

 :ة القائمة هنا تنشأ مؤسسات مشتركة جدٌدة كالبنك المركزي, وتزٌد سلطات المؤسسات المشترك تكامل اقتصادي وسٌاسً تام

كالبرلمان والمحكمة االتحادٌة, وتتوحد الضرائب إلخ, إلى أن تصٌر المجموعة وكأنها دولة واحدة كالوالٌات المتحدة واالتحاد 

 .الروسً

 

 

  " اما فً المنطقة العربٌة فقد كانت هناك " اتفاقٌه السوق العربٌة المشتركة " ولكنها بقٌت حبرا على ورق , ولكن مؤخرا تم احٌاء

اتفاقٌه تٌسٌر وتنمٌه التبادل التجاري بٌن الدول العربٌة " بتنشٌط البند الخاص بأنشاء منطقه تجارٌه حره عربٌه , وفعال تم االتفاق 

 13% سنوٌا امام الدول العربٌة األخرى , ووقعته 19على ان تقوم كل دوله عربٌه بتخفٌض رسومها الجمركٌة بمعدل  1997عام 

 2997ٌج الست مع مصر وسورٌا والعراق واألردن ولٌبٌا والمؽرب وتونس , على ان تنفذ فعال فً عام دوله , وهم دول الخل
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 الثانًالموضوع  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 14الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 النسخ ؼٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملؾ محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز 
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 الثالثالموضوع  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 1الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 الثالث  نظريات االستثمار األجنبي الفصل

 

  :المحتويات

  .األجنبً االستثمارنظرٌات : أوالً 

  لماذا تستثمر الشركات فً الخارج؟ : ثانٌاً 

  Empiricism االمبرٌقٌة  االستثمارمحددات   :ثالثاً 

 فً اتخاذ القرارالعوامل المؤثرة : رابعاً 

 

 نظريات االستثمار الخارجي ) االستثمار المباشر( 

 تعريف االستثمار األجنبي المباشر: 

  .باالستثمار فً مشروعات تقع خارج حدود الوطنهو قٌام شركة ما 

 ممكن أن يتخذ االستثمار األجنبي المباشر أشكال عديدة: 

 إنشاء مشروع جدٌد بالكامل . -

 تملك أصول منشأة قائمة.  -

 عملٌات الدمج والتملك.  -

 

 يعرف صندوق النقد الدولي االستثمار بأنه مباشر: 

 أو أكثر من سهم رأسمال إحدى مؤسسات األعمال, على أن ترتبط الملكٌة بالقدرة على التأثٌر فً إدارة  %10حٌن ٌمتلك المستثمر

 المؤسسة. 

  ًبأنه ذلك النوع من أنواع االستثمار الدولً الذي ٌعكس حصول كٌان مقٌم فً اقتصاد ما على مصلحة دائمة فً مؤسسة مقٌمة ف

 اقتصاد آخر . 

 مؤسسة االستثمار المباشر"باصطالح , والى المؤسسة " المستثمر المباشر"اصطالح وٌشار الى الكٌان المقٌم ب"  

  وتنطوي المصلحة الدائمة على وجود عالقة طوٌلة االجل بٌن المستثمر المباشر و المؤسسة.  

  .باإلضافة الى تمتع المستثمر بدرجة كبٌرة من النفوذ فً إدارة المؤسسة 

 د الفاصل لتعرٌف االستثمار األجنبً المباشر هو ملكٌة حصة فً رأس مال الشركة التابعة فً البلد وألغراض هذا التعرٌف ٌكون الح

 من السهم العادي أو القوة التصوٌتٌة لمؤسسة االستثمار المباشر. %10المضٌف تساوي أو تفوق 

 ولم تهتم باالستثمار الخارجً غٌر المباشر كثٌرا .  ركزت النظرية الكالسيكية على االستثمار الخارجي المباشر , 

  نتقال السلع بحرية بين البلدان إذ سيجعل احٌث تفترض النظرٌة ان قٌام التجارة بٌن البلدان سٌنفً الحاجة الى انتقال راس المال بٌن

 االقطار

  صعوبة واستحالة انتقال على أما انتقال عناصر االنتاج فإنه امر ال ضرورة له بل إن النظرٌة الكالسٌكٌة للتجارة الخارجٌة مبنٌة

 كإحدى فرضٌاتها االساسٌة.  عناصر االنتاج بين الدول

  .فً السابق كان لهذه النظرٌة ما ٌبررها حٌث أن االستثمار الخارجً كان فعال شٌئا نادرا وكان النمط السائد هو االستثمار غٌر مباشر 
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 الثالثالموضوع  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 2الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
  وفي النصف الثاني من القرن العشرين بدأت الصورة تتغير وأصبح حجم االستثمار المباشر كبيرا بل اصبح مساو لالستثمار غير

 ان لم يفقه.  المباشر في األهمية

  .هذا الحجم المتزاٌد والكبٌر لالستثمار الخارجً المباشر ٌتطلب التنظٌر والتفسٌر لفهم مسبباته وآثاره 

 

 نظريات االستثمار األجنبي أوال: 

 

 نظريات االحتكار:  .1

 تبحث هذه النظرٌات عن اإلجابة لظاهرة االستثمار فً تركٌبة السوق الذي فٌه تستأثر شركة ما بوضع أو تمتلك مٌزة الشًء الذي ٌدفعها أو

  على ثالث نظريات:وتشتمل هذه النظرٌات ٌمكنها من االستثمار فً الخارج, 

 نظرٌة الشركة االولى فً المٌدان  1/1

 تكار( نظرٌة االستئثار )االح 2/1

 نظرٌة االستثمار األجنبً كرد فعل لنشاط المنافس.  3/1

 

 نظرية الشركة األولى في الميدان :  1/1

, الشركة األكثر قدما في مجال سلعة معينةٌرجع دخول كثٌر من الشركات مجال األعمال الدولٌة طبقا لهذا التفسٌر الى كون كل منها كانت 

 لم ٌألفه السوق المحلً من قبل الشركة هنا منتج جدٌد تماماتقدم 

فنٌة و تقنٌة  , مما ٌمنحهالتحسين أسلوب إنتاج تلك السلعةوبمجرد أن تبدأ تلك الشركة فً العمل فً إنتاج هذا المنتج الجدٌد , نجدها تعمل 

 غٌر متاحة لؤلخرٌن

من جزاء تحسٌن اإلنتاج بطرٌقة دائمة. مع ثبات  سيةتملك ميزة تناف الى , وبالتالًمن تخفيض تكلفة إنتاجها باستمرارالشًء الذي ٌمكنها 

  التفكير في السوق الخارجيٌأتً  المحلًالسٌطرة فً السوق 

لربط القنوات التسويقية في بلد كانت  , أوإما لمنع المنافسة المحتملة في أسواق البلدان األخرى وتأتً األعمال الدولٌة كتطور طبٌعً, 

  االستثمار فيه.الشركة تصدر له فتقوم اآلن ب

 

 ) االحتكار(: ئثارنظرية االست 2/1

  القوة االحتكاريةهو تشٌر هذه النظرٌة الى أن الدافع األساسً لالستثمار فً الخارج 

 شيء مكلف في حد ذاته وعائق مثبط تفترض هذه النظرٌة أن العمل فً بٌئة خارجٌة غرٌبة بعٌدة عن المقر األصلً للشركة 

 وتستأثر بميزة قوية من نوع ماالعوائق ٌجب أن تمتلك الشركة األجنبٌة التً تستثمر فً الخارج التكالٌف اإلضافٌة وغلب على هذه وللت 

 .معروفة, أو أدارة مبدعة مقتدرة مثل امتالك تقنٌة جدٌدة غٌر ,

 ٌه وتتمكن من خالل  استغالل ذلك أي أن الشركة تمتلك شٌئا ذا قٌمة عالٌة فً سوق بلدها وعلى األخص فً سوق البلد الذي تستثمر ف

 عن التكالٌف الزائدة الناجمة عن العمل فً سوق البلد المضٌف .  تعوضهاالشً النادر الذي تستثمره من أن تحقق عوائد 

 

 :فً هذه النظرٌة جاء نتٌجة للخلل أو التشوهات التً تمنع المنافسة فً السوق ألن المنافسة لو كانت تامة لعنى ذلك  االستثمار الخارجي

 أن المعلومات و المعرفة متاحة للجمٌع وال ٌمكن لمنشأة أن تستأثر بتقنٌة أو براءة اختراع معٌن . 
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 الثالثالموضوع  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 3الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 نظرية االستثمار األجنبي كرد فعل لنشاط المنافس:  3/1

 

 ذا ما ا, كأن تقوم الشركة بتخفٌض سعرها فً نظرٌة احتكار القلة, تتابع الشركات تحركات بعضها البعض, وكثٌرا ما ترد بالمثل

بٌرة شبه احتكارٌة, خفض منافس سعره, هنا ٌالحظ أصحاب هذه النظرٌة أن الشركات التً تستثمر فً الخارج هً عادة شركات ك

 وٌقولون إن استثمارها ٌأتً عادة كرد فعل لتحرك قامت به شركة محلٌة منافسة. 

 

  كقٌام شركة كوكاكوال  باالستثمار فً الصٌن بعد قٌام شركة بٌبسً كوال بدخول السوق الروسً, أو قٌام شركة فورد االمرٌكٌة

 .لقٌام شركة هوندا الٌابانٌة ببناء مصنع فً الوالٌات المتحدةباالستثمار فً صناعة السٌارات الٌابانٌة كرد فعل 

 

 / نظرية دورة حياة السلعة: 2

 تستخدم هذه النظرٌة إطار دورة حٌاة السلعة المعروف كمدخل لتفسٌر التجارة و االستثمار الخارجٌن 

 ثم الفناء(  -الضعف –الثبات  -الصعود -النمو -فً النظرٌة المحلٌة لدورة حٌاة السلعة تمر مبٌعات السلعة بعدة مراحل) المٌالد 

 عودا ونزوال مع تلك المراحلوتتفاوت مبٌعاتها ص 

  وفيما يلي شرح وتوضيح  , ثم التدهور ثم التصدير ثم االستثمار الخارجيٌفترض أن السلعة تمر فً دورة حٌاتها باإلنتاج المحلً, فهنا

 لهذه العناصر: 

 :واإلنتاج والبيع في نفس البلداإلبداع  المرحلة األولى:

 لع الجدٌدة كاستجابة لحاجة السوقتأتً الس  

  وبما أن السوق المحلً أقرب إلى مالحظتنا, لكون معرفتنا بحاجاته أكبر, ولذا تكون السلع الجدٌدة فً العادة استجابة لحاجة السوق

 المحلً 

  بسٌطة للخارجوٌتركز البٌع فً السوق المحلً فقط وان امكن تصدٌر نسبة. 

  :النمو والتصدير المرحلة الثانية:

 صادرات إلى الدول الغنٌة األخرىتزٌد ال فً هذه المرحلة 

 وتمدها الشركة المبدعة من مصانعها فً البلد األول, كذلك ٌنمو الطلب محلٌا فً الدول الغنٌة األخرى 

 الزٌادة والنمو فً المبٌعات ٌمثالن حافزا لتطوٌر وسائل اإلنتاج  

 :النضج واالستثمار المرحلة الثالثة:

 وردها, خاصة الدول الغنٌة األخرىٌبدأ إنتاج السلعة فً الدول التً كانت تست فً هذه المرحلة 

  :وتجد الشركة وضعها فً األسواق التً كانت تصدر إلٌها بات مهددا 

 إما بظهور منتجٌن محتملٌن جددا 

  بة االزدٌاد قٌمة ما ٌستورد منهارسوما جمركٌة على واردات تلك  السلعة, نسواما الن الدول المستوردة بدأت تفرض 

 من الجانب اآلخر, ٌكون السوق قد اتسع فً البلد المستورد, ووسائل اإلنتاج صارت Standardized  أي نمطٌة, وأصبح عامل

 األجور مهما فً اقتصادٌات اإلنتاج,

  وحدات إنتاجٌة فً البلد المستورد لتمون السوق من الداخل, وتقطع الطرٌق على المنافسٌن هنا تجد الشركة أنه من الخٌر لها أن تشٌد

 .المحتملٌن
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 الثالثالموضوع  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 4الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
  :انخفاض مبيعات الشركة صاحبة السلعة المرحلة الرابعة:

 لشركة األصلٌة تحكمها فً السلعةتفقد ا فً هذه المرحلة 

  وٌظهر منتجون آخرون فً الدول الغنٌة بل والفقٌرة أٌضا 

  حٌث إن السلعة صارت مألوفة وشعبٌتها تكون قد زادت, ووسائل إنتاجها أضحت معروفة ونمطٌة, لٌس من الضروري أن تبدأ مبٌعات

 تلك السلعة فً االنخفاض فً جمٌع أنحاء العالم فً هذه المرحلة, 

 لكن مبٌعات الشركة األولى التً طورت السلعة تكون قد بدأت فً االنخفاض فً هذه المرحلة 

 

 : Eclectic Theoryالنظرية التوليفية  -3

تعتبر هذه مٌزات خاصة بالشركة وغٌر متاحة لآلخرٌن, كامتالك تقنٌة معٌنة أو قدرات إدارٌة أو اسم شهرة أو  ميزات تمتلكها الشركة: -1

 .الحجم الكبٌر النابعة من حجم الشركة وفورات((اقتصادٌات 

كتكالٌف اإلنتاج والترحٌل والضرائب والجمارك ثم المخاطر السٌاسٌة التً تتعرض لها وهً التكالٌف,  ميزات الموقع )القطر(: -2

 الشركات األجنبٌة التً تعمل فً ذلك القطر األجنبً.

أي المٌزات التً تتحقق للشركة من القٌام باإلنتاج بنفسها فً ذلك القطر الخارجً, مقابل العمل من خالل وكٌل  ميزات االستبطان: -3

 .ح رخصة لمنتج محلً إلخموزع أو من

 

 لماذا تستثمر الشركات في الخارج؟ ثانيا: 

 :األسباب غير المباشرة

 النزعة الجماعٌة .1

 المعونات األجنبٌة .2

 .الحوافز الحكومٌة .3

 

 :األسباب المباشرة

 الحواجز التجارٌة .1

 تقلٌل التكالٌف .2

 االستثمار الخارجً لضمان التزود بالمواد أو السلع الوسٌطة .3

 التنافسٌة والتسوٌقٌةالقوة  .4
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 الثالثالموضوع  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 5الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 

  Empiricismمحددات االستثمارات األمبريقية ثالثا: 

  :ٌقٌةمفهوم األمبر

وهذه التقنٌة قدٌمة منذ قدم الحضارة,  اكتساب المعرفة من خالل المالحظة, فً التعرف على األشٌاء والظواهر وتجرٌبها بواسطة الحواس ,

وهو ال ٌكتفً فً التعرف على األشٌاء والظواهر وفهمها من   Empirical methodوفً األدبٌات المعاصرة تعرف بالمنهج األمبرٌقً 

 خالل الفكر أو التشبث أو الحدس أو السلطة 

 , ٌقٌةهٌم أو القٌم أو المقادٌر األمبرتوثق بها, والتً ٌعبر عنها بالمفاالتً تشكل المقدمة لل اختبارها بالحواس الخمسةبل من الضروري فٌه 

 باللمس أو التحسس المادي المباشر.  للتجربة والمالحظة المباشرة الخاضعة

 

  .حجم ونمو السوق -أ 

  .البنً الهٌكلٌة -ب 

  .الستقرار السٌاسًا -ج 

 .متغٌرات السٌاسات -د 

 

 

 العوامل المؤثرة في أتخاذ القراررابعا: 

  ,ًالشركات العالمٌة ال تتخذ قرارها النهائً بمؤشر واحد أو اثنٌن كما ٌحدث محلٌا 

  لثالثة عواملوالمتعمقة بل إن عملٌة صنع القرار عملٌة طوٌلة ومتواصلة, وترتكز على الدراسة المستفٌضة: 

 

 القدرة على اإلنتاج فً البلد المضٌف .1

 أو البلدان المجاورة المستقرة سٌاسٌاً وجود السوق الكافً لمنتجاتها فً البلد المضٌف  .2

 .القدرة على االحتفاظ باألرباح وتحوٌلها .3
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 الرابعالموضوع  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 1الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 مٌزان المدفوعات وأسعار العمالت  :الرابع  الفصل

  

 :المحتوٌات

  مفهوم مٌزان المدفوعات: أوالً 

  اقسام مٌزان المدفوعات: ثانٌاً 

  مٌزان المدفوعات وأنواعها اختالل:ثالثاً 

  مٌزان المدفوعات اختالل اسبابرابعاً : 

  )قراءة فقط)مٌزان المدفوعات  اختاللمقاٌٌس : خامساً 

 فً مٌزان المدفوعات االختاللطرق معالجة : سادساً 

 

 مفهوم مٌزان المدفوعاتأوال: 

الرأسمالٌة، وجمٌع كمٌات الذهب النقدي بٌان حسابً ٌسجل قٌم جمٌع السلع والخدمات والهبات والمساعدات األجنبٌة، وكل المعامالت ” 

 “إلى ومن بلد ما خالل فترة معٌنة من الزمن عادة سنة والخارجة الداخلة

 أو

 " قٌم جمٌع المعامالت االقتصادٌة التً تتم بٌن القطر المعنً، وبقٌة األقطار المتعاملة معهٌسجل  حسابً بٌان” 

 ٌنقسم الحساب إلى جانبٌن: 

 مدٌنأحدهما  

 دائنواآلخر 

  البلد المعنً إلى الدول األخرى سجالً لجمٌع المعامالت التً ٌنتج عنها مدفوعات من الجانب المدٌنٌحوي 

  فٌحتوي على سجل لجمٌع المعامالت التً تنتج عنها دخول مدفوعات أجنبٌة إلٌه الجانب الدائنأما  

 ن ثم تقٌد فً الجانب الدائن بٌنما تقٌد الواردات فً الجانب المدٌن حٌث إنها الصادرات تؤدي إلى زٌادة المدفوعات األجنبٌة إلى البلد وم

 تؤدي إلى زٌادة مدفوعات البلد للخارج.

 مٌزان المدفوعات : ة اهمٌ

  . ًانه ٌعكس قوه االقتصاد الوطنً وقابلٌته ودرجه تكٌٌفه مع المتغٌرات الحاصلة فً االقتصاد الدول 

  انه ٌعكس حجم وهٌكل كل من الصادرات والمنتجات ، بما فٌه العوامل المؤثرة علٌه كحجم االستثمارات ودرجه التوظٌف ومستوى

 األسعار والتكالٌف . 

  . ان مٌزان المدفوعات ٌظهر القوه المحددة لسعر الصرف من خالل ظروف الطلب وعرض العمالت األجنبٌة 

 ه تساعد السلطات العامة على تخطٌط وتوجٌه العالقات االقتصادٌة الخارجٌة للبلد بسبب هٌكله ٌشكل مٌزان المدفوعات اداه هام

 الجامع ، كتخطٌط التجارة الخارجٌة من الجانب السلعً والجغرافً او عند وضع السٌاسات المالٌة والنقدٌة
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 اقسام مٌزان المدفوعات ثانٌا:

  .Current Accountالحساب الجاري أو المعامالت الجارٌة:  .1

 . Capital Accountحساب رأس المال أو المعامالت الرأسمالٌة: . 2

  االحتٌاطات الدولٌة من الذهب النقدي واألصول السائلة. حساب 3

  

 

 

 :Current Accountالحساب الجاري أو المعامالت الجارٌة: .  1

  من جزئٌٌن هما:تكون الحساب الجاري ٌ     

 

 وٌشمل التجارة المنظورة، أي صادرات وواردات السلع.  المٌزان التجاري: -أ 

واالتصاالت، كأجور عائد ومنصرف المواصالت )  والتً تتكون من صادرات وواردات الخدمات مٌزان التجارة غٌر المنظورة: -ب 

 . (.إلخ... ، السفر والسٌاحة الخارجٌة إٌرادات شركات التأمٌن والمدفوع للتأمٌن ، ، البرٌد والبرق ، إٌرادات الموانئ النقل والشحن

 

 نقول إن ، بعد رصد الحسابات الدائنة، تقارن مع إجمالً الحسابات المدٌنة للوصول إلى المٌزان، فإذا ما زادت الصادرات عن الواردات

  لدٌنا فائضاً، وإذا ما زادت قٌمة الواردات عن الصادرات ٌصبح لدٌنا عجز

  بالسلع المنظورة، أما المٌزان الجاري فٌأتً بعد إضافة السلع غٌر المنظورة،  المٌزان التجاريوٌختص 

  ومن الممكن أن ٌكون هناك عجز فً المٌزان التجاري، لكن الفائض فً مٌزان السلع غٌر المنظورة قد ٌكفً لتغطٌة العجز التجاري

 وٌزٌد، لٌصبح المٌزان الجاري فً صالح البلد، 

 المركز االقتصادي للبلد قوةاري ٌدل على والفائض فً المٌزان الج 
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 :Capital Accountحساب رأس المال أو المعامالت الرأسمالٌة: . 2

  :ٌننوعتقسم الى  والتًهذا الحساب المعامالت الرأسمالٌة ٌسجل 

  :المعامالت الرأسمالٌة طوٌلة األجل: أوالً 

 التً تزٌد فترتها عن عام واحد هً المعامالت 

  (من مصادر خاصة كالبنوك التجارٌة، أو من حكومات ومؤسسات دولٌة)  االستثمارات المباشرة، والقروض طوٌلة األجل :مثل

 تسجل القروض الرأسمالٌة األجنبٌة اآلتٌة من الخارج، وأقساط سداد القروض الرأسمالٌة الوطنٌة المقرضة للخارج وكذلك االستثمارات التً

 الدائن د، كلها تسجل فً الجانب ٌقوم بها األجانب فً البل

 بٌنما تسجل االستثمارات فً الخارج والقروض المقدمة للخارج فً جانب المدٌن 

 : المقبوضات من الخارج تسجل فً الجانب المدٌن. المدفوعات للخارج تسجل فً الجانب الدائن( قاعدة) 

 

   :ثانٌاً المعامالت قصٌرة األجل

الخارجة فً تسجل فً الجانب الدائن بٌنما الداخلة  فترتها عن سنة، تسجل رؤوس األموال قصٌرة األجلالتً ٌقل طول هً المعامالت 

 تتحرك هذه المعامالت بشكل تلقائً عند:، الجانب المدٌن

 الهرب أو الخوف من بعض الظروف غٌر المالئمة، كالحرب والتضخم واالضطرابات السٌاسٌة  

  .الرغبة فً تحقٌق دخل أكبر مثل شراء أصول أجنبٌة أو سندات أو ودائع لفترة قصٌرة األجل 

 غرض المضاربة عند توقع تغٌرات فً القٌمة الدولٌة للعملة الوطنٌة ألحد البلدان ألسباب اقتصادٌة وغٌر اقتصادٌة مباشرة، حٌث ب

 ارتفاع قٌمة عملتها.  ٌقوم المضاربون بتحوٌل أموالهم لعملة البلد التً ٌتوقعون

 

 :االحتٌاطات الدولٌة من الذهب النقدي واألصول السائلة. حساب 3

 فً أٌهما العجز الحادث فً اآلخرصافً الحساب الجاري لتتم مقارنته بصافً حساب رأس المال، حٌث ٌغطً الفائض  ٌتم ترحٌل 

  ،وفقاً للوضع الفعلً، أي أن العجز فً أٌهما ٌخصم من الفائض فً اآلخر، لنصل إلى مٌزان المدفوعات 

  خمسٌن ملٌون دوالر على سبٌل المثال وبحساب رأس المال عجز ٌصل   لاير ٌساوي مائة ملٌونفإذا كان بالحساب الجاري فائض– 

  تم فً حساب االحتٌاطٌات الدولٌةٌرحل صافً مٌزان المدفوعات لٌنعكس فً تسوٌات ت

  ٌُسجل فً هذا الحساب صافً التغٌٌرات فً االحتٌاطٌات الدولٌة السائلة فً سنة من السنٌن، وذلك بغرض إجراء التسوٌة الحسابٌة

 .لصافً العجز أو الفائض فً مٌزان المدفوعات

 ،الصافً للمعامالت الجارٌة والمعامالت الرأسمالٌة معاً، وٌتحقق  هو النتٌجة النهائٌة أو الرصٌد العجز أو الفائض فً مٌزان المدفوعات

 فً نفس تلك المعامالت.  مجموع المدٌنفً المعامالت الجارٌة والرأسمالٌة أكبر من  مجموع الدائنفائض عندما ٌكون 
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 ٌصبح مٌزان  لكالدولٌة وبذ تتم التسوٌة الحسابٌة للعجز أو الفائض بواسطة التحركات فً الحسابات، أو فً عناصر االحتٌاطٌات

 ت متوازٌاً من الناحٌة الحسابٌةالمدفوعا

 عناصر الدائنة والعناصر المدٌنةبمعنى أن ٌحدث تكافؤ أو تعادل حسابً بٌن مجموع ال 

  للبلدان إذا كان هناك عجز فً مٌزان المدفوعات مثالً، ٌتم تموٌل ذلك العجز من حساب االحتٌاطٌات، بمعنى أن ٌتحرك بعض منها

  الدائنة

 عناصر االحتٌاطات الدولٌة : 

  تشتمل عناصر االحتٌاطات الدولٌة على ما ٌلً:

 لدى السلطات المركزٌة النقدٌة الذهب النقدي 

  ،وهو ٌختلف عن الذهب الذي ٌملكه األفراد للزٌنة وٌتعامل فٌه الصاغة 

  كما أنه ال ٌشمل الذهب المستخرج من المناجم الذي تبٌعه الدول المنتجة مثله مثل أي سلعة، ٌسمى الذهب النقديMonetary 

Gold  .وهو ما تحتفظ به البنوك المركزٌة كأرصدة 

 

 تقع تحت رقابة السلطات  لتًالتً تحتفظ بها السلطات النقدٌة الحكومٌة والبنوك التجارٌة ا رصٌد العمالت األجنبٌة والودائع الجارٌة

 النقدٌة

  .ولٌس من الضروري أن تكون تلك األرصدة داخل البالد، بل ٌكفً أن تكون تحت تحكمها أو باسمها فً الخارج 

 

 مثل أذونات الخزانة األجنبٌة واألوراق التجارٌة األجنبٌة التً بحوزتنا، والتً هً التزامات على  األصول األجنبٌة قصٌرة األجل(

الحكومات والشركات األجنبٌة والمواطنٌن األجانب تجاه الدولة( لدى السلطات النقدٌة والتً ٌمكن التصرف فٌها وتسٌٌلها بأسعار ثابتة 

 عند الضرورة. 

 أذونات خزانة الدولة واألوراق التجارٌة التً تمثل التزامات على الحكومة ومواطنٌها المقٌمٌن( والتً  األصول الوطنٌة قصٌرة األجل(

 تحتفظ بها السلطات األجنبٌة والبنوك األجنبٌة. 

 

 التً تحتفظ بها السلطات األجنبٌة والبنوك األجنبٌة لدى البنوك الوطنٌة.  الودائع 

 

  .موارد صندوق النقد الدولً المسموح للدولة باستخدامها وفقاً لألنفاق مع الصندوق 

  .أي قروض ُتنظم خصٌصاً باالتفاق بٌن السلطات النقدٌة والبلدان األجنبٌة لتسوٌة العجز فً مٌزان المدفوعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


 الرابعالموضوع  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 5الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 األجنبًقائمة الدول حسب احتٌاطً النقد 

 

 قائمة الدول حسب احتٌاطً الذهب

 

 

 ٌا من حٌث احتٌاطات الذهب خالل سنه عالم 7أظهر تقرٌر صدر مؤخرا عن مجلس الذهب العالمً ان روسٌا جاءت فً المرتبة ال

 واألولى عربٌا . عالمٌا  17ال ، بٌنما احتلت السعودٌة المرتبة 2115
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 اختالل مٌزان المدفوعات: ثالثا: 

  Disequilibrumاختالل التوازن: 

  عندما ٌكون مجموع العناصر الدائنة فً الحاسبٌن الجاري والرأسمالً مساوٌاً لمجموع العناصر المدٌنة فً نفس  التوازنٌحدث

 الحسابٌن 

 ٌُحتاج إلى أي تسوٌات أو  تحركات فً االحتٌاطٌات الدولٌة وعندها ال 

  ،وهذا هو التوازن االقتصادي الحقٌقً المقصود 

 ة، وال ٌستدعً حٌنها أي تسوٌة كما ذكرنا، لكن إذا لم ٌكن هناك توازن بالمعنى والتوازن االقتصادي قد ٌتحقق بالمصادف

 ٌحدث التوازن الحسابً .  االقتصادي، فذلك ما ٌستدعً التسوٌة بتحرٌك االحتٌاطٌات، وعندها

  ،العجز أو الخلل قد ٌكون مؤقتاً، مصدرة ظروف طارئة 

  ،وٌقل بالتالً عائد تلك الصادرات، بٌنما ال ٌنخفض حجم وارداتها بمقدار كالجفاف الذي ٌصٌب محصوالت البلد فتقل صادراتها

مماثل أو كأن تعانً الصناعة فً بلد ما من مشاكل تقود إلى انقطاع المواد الخام عنها وتقل الصادرات الصناعٌة بذلك، بٌنما ٌبقى 

زان المدفوعات إال إذا ظهر فائض فً الحساب الرأسمالً كل شًء آخر ثابتاً، فً مثل تلك الحاالت، تكون النتٌجة عجزاً حاداً فً مٌ

 .  لسبب أو آلخر

  وقد تعانً الدولة من عجز فً مٌزان مدفوعاتها ، وٌترتب عن ذلك زٌاده فً مدٌونتٌها للعالم الخارجً ، فتعٌش فً مستوى اكبر

 من إمكاناتها الحقٌقٌة . 

 

  : أنواع االختالل فً مٌزان المدفوعات 

 

 ٌنقسم بدوره الى :االختالل المؤقت :  -أ 

 

هو الذي ٌنجم عن حدوث عارض ال ٌتفق مع طبٌعة األمور وال ٌعبر عن اقوى االقتصادٌة للدولة ، كإصابة محصول  االختالل العارض : -1

مثل الحروب  إٌجابًفً مٌزان التجاري او قد ٌكون االختالل  سالبازراعً بأفه زراعٌه او انخفاض أسعار البترول مما ٌؤدي الى اختالل 

فً مجموعه ، حٌث انه  إٌجابًبالتالً تحقٌق فائض فً المٌزان التجاري ومنه قد ٌؤدي الى اختالل الى ارتفاع أسعار المواد األولٌة و

ٌتالشى عاجال او اجال دون الحاجه الى تغٌٌر أساسً فً الهٌكل االقتصادي للدولة او سٌاستها حٌث بطبٌعته مؤقت ٌزول السبب الذي اوجده 

 . 
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التً ٌحدث فٌها االختالل وخاصه ٌمس الدول التً تنتج المحاصٌل الموسمٌة او منتوجات موسمٌه  ٌتوقف على المدة االختالل الموسمً : -2

فمثال فً فصل الشتاء ٌزٌد الطلب على البترول والغاز وبعد هذه الفترة ٌتالشى هذا الفائض وٌتحول الى عجز حٌث ال ٌتطلب سٌاسه 

 ة على مدار السنه .لمواجهته اذ من المحتمل ان تتعادل االختالالت الموسمٌ

  

ٌمس هذا النوع من االختالل األنظمة الرأسمالٌة فً فترات الرواج والكساد وتنعكس اثارها على مٌزان المدفوعات  االختالل الدوري : -3

نسبه الى الدورة االقتصادٌة ، مثل هذه التقلبات  االختالل الدوريٌطلق علٌه فهو تارة ٌحقق عجزا وتاره ٌحقق فائضا وهذا الفائض او العجز 

ة الدورٌة تنتقل من دوره الى أخرى من خالل التجارة الخارجٌة ، ومثل هذا النوع من االختالل ٌمكن عالجه عن طرٌق اتباع السٌاسات النقدٌ

  والمالٌة . 

 

 

خاصه خالل انتقال االقتصاد القومً من مرحله التخلف الى وهو االختالل الذي ٌظهر فً مٌزان التجاري بصفه  االختالل االتجاهً : -4

جة ، مرحله النمو ، ذلك انه فً الفترات األولى للتنمٌة تزداد الواردات زٌاده كبٌره ، فً حٌن تنعدم القدرة على زٌاده الصادرات بنفس الدر

القتصادي ، وهذا االختالل ٌعالج عن طرٌق رؤوس األموال وذلك بسبب الطلب المستمر على السلع الرأسمالٌة الوسطٌة التً تحتاجها للنمو ا

الدولٌة طوٌله االجل ، على انه لما كانت هذه الحركات مرتبطة بدرجه النمو االقتصادي فقد مٌز االقتصادٌون بٌن مجموعه مختلفة من 

  :وهذه المراحل هً ٌة ، المراحل التً ٌتم بها الدول المقترضة لرؤوس األموال منذ ان تشرع فً تموٌل عملٌات التنم

o مرحله الدول الحدٌثة العهد باالقتراض 

o  . مرحله الدول المقترضة المتقدمة 

 

ٌعتبر التضخم احد مصادر اختالل مٌزان المدفوعات ، فمن المعروف ان زٌاده الدخول النقدٌة فً دوله ما تولد طلبا  االختالل النقدي : -5

متزاٌدا على الواردات كذلك ارتفاع مستوى األسعار داخلٌا ٌشجع على التحول الى الواردات البدٌلة بسبب انخفاض أسعارها اذا ما قورنت 

جنبً بسبب ارتفاع األسعار ٌنخفض على صادراتها او قد ٌتحول الى المنافسة وكل من شانه ان ٌؤدي الى بالمنتجات المحلٌة والطلب األ

 هذا العجز ال سبٌل لعالجه اال بتخفٌض القٌمة الخارجٌة للعملة او اتباع سٌاسه انكماشٌه مناسبه . عجز مٌزان المدفوعات ، 

 

ساسً فً ظروف الطلب او العرض مما ٌؤثر على هٌكل االقتصاد القومً وفً توزٌع مصدره تغٌر أاالختالل الدائم ) الهٌكلً ( :  -2

  وٌرجع الى العوامل التالٌة :الموارد بٌن قطاعاته المختلفة 

 الى بعض السلع على حساب البعض االخر مثل التحول من الفحم الى البترول .  ًتحول الطلب الخارج 

  فقد ٌتغٌر عرض العمال بسب النمو او عرض الموارد الطبٌعٌة بسبب االستكشاف والتنقٌب . تغٌر عرض عناصر اإلنتاج 

  كإحالل عنصر انتاجً متوفر نسبٌا على عنصر اخر نادر نسبٌا مما ٌؤدي الى انخفاض تكلفه اإلنتاج ومنه زٌاده تغٌر فنون اإلنتاج

 إمكانٌات التصدٌر . 

 بسبب االستثمارات الخارجٌة مما ٌؤدي الى تغٌر العائد االتً من االستثمارات . الخارج التغٌر فً األصول المملوكة للدولة ب 

 دون ان ترتفع قوتها اإلنتاجٌة بنفس هذه ٌؤدي الى زٌاده الواردات بدرجه تفوق قوه الدولة على  تحسن مستوى المعٌشة الداخلٌة

 التصدٌر . 

 

 

42

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


 الرابعالموضوع  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 8الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 أسباب اختالل مٌزان المدفوعات : رابعا: 

 الصرف المعتمد للعملة الوطنٌة :سعر  -1

اذا كان سعر الصرف اعلى من المستوى الذي ٌتناسب مع األسعار السائدة فً السوق المحلٌة ، ٌؤدي الى جعل السلع المحلٌة مرتفعة 

لعكس فً السعر مقارنه بالدول األخرى الذي ٌؤدي الى انخفاض الطلب األجنبً علٌها وبالتالً ظهور عجز فً مٌزان المدفوعات وا

حاله تحدٌد القٌمة الخارجٌة للعملة المحلٌة عند مستوى اقل مما ٌتناسب واالسعار السائدة فً السوق المحلٌة مما ٌنتج عنه فائض فً 

 مٌزان المدفوعات . 

 

 تغٌر بنٌه العالقات االقتصادٌة الدولٌة :  -2

ي تحكم بعض الدول فً الفن اإلنتاجً وبالتالً زٌاده ان تغٌر الطلب العالمً على بعض المنتجات نتٌجه االبداع التكنلوجً ٌؤد

 صادراتها فً الوقت الذي تنخفض فٌه صادرات الدول األخرى التً التزال تكالٌف انتاجها كما هً .

  

 التدخل الحكومً : -3

االقتصادٌة ٌمكن ان ٌحدث خلال فً هناك فاصل زمنً بٌن ظهور الرواج والكساد فً الدول المختلفة ، وبالتالً استخدام أدوات السٌاسة 

 مٌزان المدفوعات الن الرخاء ال ٌبدا فً جمٌع الدول فً وقت واحد وتختلف حدته من دوله ألخرى .

  

 الظروف الطبٌعٌة :  -4

تتسبب الظواهر الطبٌعٌة والحروب فً اختالل موازٌن المدفوعات الدولٌة وذلك لما تستدعٌه من زٌاده الطلب على بعض المنتجات 

 وعدم القدرة على تصدٌر بسبب مخاطر الطرٌق مما ٌؤدي الى استفادت الدول األخرى التً تصدر نفس المنتجات . 

 

 مقاٌٌس اختالل مٌزان المدفوعات خامسا: 

 ولن ٌتم أضافتها فً الملخص ) للقراءة فقط( : الجزئٌة هً مالحظة 

 

 طرق معالجه االختالل فً مٌزان المدفوعات : سادسا: 

  هما :هناك طرٌقتان لتصحٌح االختالل فً مٌزان المدفوعات و

 التصحٌح عن طرٌق الٌه السوق  -1

 التصحٌح عن طرٌق تدخل السلطات العامة  -2

 او الكالسٌكٌة .  ةتمد هذه الطرق على نظرٌه الكٌنزٌتع
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 التصحٌح عن طرٌق الٌه السوق :  -1

 تأخذ هذه الطرٌقة ثالثة اشكال هً : 

A.  التصحٌح عن طرٌق الٌه األسعار 

B.  التصحٌح عن طرٌق سعر الصرف 

C.  التصحٌح عن طرٌق الدخول 

 

A.  : التصحٌح عن طرٌق الٌه األسعار 

 هً : ثالث شروط اساسٌهوٌختص هذا التصحٌح بفتره قاعده الذهب ، وٌتطلب تطبٌقها 

 ثبات أسعار الصرف  .1

 االستخدام الكامل لعناصر اإلنتاج فً البلد  .2

 مرونة األسعار واألجور ) أي حرٌه حركتها او عدم التدخل فً تحدٌدها( .  .3

 

 ففً حاله حدوث فائض فً المٌزان فانه ٌعنً دخول كمٌات كبٌره من الذهب الى البلد ٌرافقها زٌاده فً عرض النقود فً التداول االمر الذي

بلدان األخرى ، وستترتب على ذلك نتٌجتٌن ، اوالهما انخفاض صادرات البلد ٌنجم عنه ارتفاع فً األسعار المحلٌة للبلد المذكور مقارنه مع ال

الى الخارج نظرا الرتفاع أسعارها من وجهت نظر األجانب وثانٌهما هو ارتفاع فً استٌرادات البلد من الخارج نظرا لمالئمه أسعار السلع 

التوازن الى مٌزان المدفوعات ، اما حاله حدوث عجز فً المٌزان ، فان األجنبٌة من وجهة نظر مواطنً البلد وتستمر هذه العملٌة حتى ٌعود 

 النتٌجة ستكون متعاكسة ولكنها ستقود الى توازن المٌزان أٌضا . 

 

B.  : التصحٌح عن طرٌق سعر الصرف 

األجنبٌة وبالتالً سوف ٌضطر تتلخص هذه االلٌه فً ان القطر الذي ٌعانً من حاله عجز فً مٌزان مدفوعاته عاده ما ٌحتاج الى العمالت 

الى عرض عملته المحلٌة فً أسواق الصرف األجنبٌة ، بٌد ان زٌاده عرض العملة المحلٌة سٌؤدي الى انخفاض سعرها فً األسواق 

على  المذكورة وعندها ستغدو أسعار السلع والخدمات المنتجة فً ذلك القطر منخفضه مقارنه بالسلع والخدمات األجنبٌة فٌزداد الطلب

ملٌة منتجات القطر ، وهكذا تزداد صادراته مقابل انخفاض استٌراداته نظرا الرتفاع أسعار المنتجات األجنبٌة فً هذه الحالة وستستمر هذه الع

 حتى ٌعود التوازن الى مٌزان المدفوعات ، اما فً حاله وجود فائض فً المٌزان فانه ٌحدث العكس تماما .

  

C.  التصحٌح عن طرٌق الدخول : 

وتتلخص هذه النظرٌة فً ان االختالل الحاصل فً مٌزان المدفوعات سٌؤدي الى احداث تغٌر فً مستوى االستخدام واإلنتاج للبلد وبالتالً 

فً مستوى الدخل المحقق وذلك تحت تأثٌر مضاعف التجارة الخارجٌة ، فحٌنما ٌسجل مٌزان المدفوعات للبلد ما فائضا جراء التزاٌد فً 

ومنه سوف ٌرتفع مستوى االستخدام فً تلك الصناعات التصدٌرٌة فتوكبها زٌاده فً معدل األجور ومن ثم الدخول الموزعة صادراته 

وسٌترتب على زٌاده الدخول تنامً فً الطلب على السلع والخدمات بنسبه اكبر نتٌجة لعمل المضاعف فترتفع االستٌرادات مما ٌؤدي الى 

 وٌحدث العكس فً حاله وجود عجز فً المٌزان . عوده التوازن الى المٌزان ، 
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 التصحٌح عن طرٌق تدخل السلطات العامة :  -2

 ٌحدث كثٌرا اال تدع السلطات العامة فً الدولة قوى السوق لشانها فً اعاده التوازن الى مٌزان المدفوعات . 

 ، االقتصاد الوطنً  خارجاالقتصاد الوطنً وإجراءات تتخذ  داخلفهناك إجراءات تتخذ 

 فاإلجراءات التً تتخذ داخل االقتصاد الوطنً تتمثل فً : 

  حصول عجز فً المٌزان فً حالة ٌةاألجنب العمالتللحصول على بٌع األسهم والسندات المحلٌة لألجانب  

   األجنبًللحصول على النقد  لألجانببٌع العقارات المحلٌة  

 مثل نظام الحصص او الرسوم الجمركٌة اضافه الى تشجٌع  استخدام أدوات السٌاسة التجارٌة المختلفة للضغط على االستٌرادات

 الصادرات من اجل تحقٌق التوازن فً مٌزان المدفوعات . 

  . استخدام الذهب واالحتٌاطات الدولٌة المتاحة لدى القطر فً تصحٌح الخلل فً المٌزان 

 

 اما اإلجراءات التً تتخذ خارج االقتصاد الوطنً تتمثل فً : 

 قروض الخارجٌة من المصادر المختلفة مثل صندوق النقد الدولً او من البنوك المركزٌة األجنبٌة او من أسواق المال اللجوء الى ال

 الدولٌة ،،، الخ . 

 . بٌع جزء من االحتٌاطً الذهبً للخارج 

  على النقد األجنبً . بٌع األسهم والسندات التً تملكها السلطات العامة فً المؤسسات األجنبٌة لموطنً تلك األقطار للحصول 
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 . المضٌفة الدولةالخامس االستثمار األجنبً واقتصاد  الفصل

  :المحتوٌات

 والدولة المضٌفة األجنبً االستثمار.  

o  على مٌزان المدفوعات األجنبً االستثمارأثر.  

o  على الدخل والعمالة األجنبً االستثمارأثر.  

o  واإلدارةنقل التقنٌة.  

o مشروعالحكومات وحساب قٌمة ال.  

 حوافز وقٌود.  

  األجنبً االستثمارشواهد عملٌة عن دور. 

 مقدمة

  ًا وامتداًدا لالستعمار, من الجانب اآلخر, عزز التعصب الوطنً المناهض لكل ما هو أجنب ًٌ ٌرى فً االستثمار األجنبً توسًعا رأسمال

 من ذلك, 

 .وأصبح ٌنظر إلى االستثمار األجنبً على أنه لٌس خًٌرا كله, ولٌس شًرا كله 

  فهناك من ٌرٌد أن ٌقلص نشاطها فً بلده وهناك من ٌرٌدها كلها لمصلحته, لكن الشركات األجنبٌة ما زالت تجد نفسها متنازًعا علٌها 

  .وتجد الشركات متعددة الجنسٌات نفسها من جراء مواجهة بضغوط متعددة من مجموعات مختلفة 

 .فقرارات إدارة الشركة األجنبٌة تإخذ فً بلد وٌتؤثر بها بلد آخر, وكٌف ال 

 سن وتقلٌل المساوئ واالستفادة بؤقصى قدر ممكن مما تقدمه االستثمارات االجنبٌة لالقتصاد ولذا تعمل الحكومات على تعظٌم المحا

 لً, مع قصر المساوئ للحد األدنىالمح

  ,لم ٌعد ٌنظر إلى االستثمار األجنبً وكؤنه مباراة حاصل نتٌجتها دائًما صفرZero-sum-game 

  القومٌةأصبح إذن من المهم جًدا معرفة أثر كل استثمار أجنبً على اقتصادها وعلى تحقٌق األهداف  . 

 

 أثر االستثمار األجنبً على مٌزان المدفوعات: 

 ,ٌعكس مٌزان مدفوعات كل بلد مركزها المالً فً تعاملها مع باقً دول العالم, وقدرتها على اقتناء موارد وسلع خارجٌة, 

 ٌ مكن,عمل لتقلٌص عجزه فً التعامل مع باقً العالم, بل لتحقٌق فائض إن أوالكل 

  .إن فائض أي بلد هو بالضرورة عجز بلد آخر, وذلك صحٌح من ناحٌة مطلقة لكنه تفكٌر استاتٌكً قصٌر النظر 

  االستثمار األجنبً قد ٌؤخذ شكل استثمار مباشر جدٌدGreen-field  . 

  ا وتبادر بتشٌٌد منشآت إنتاجٌة, أو قد تقوم الشركة بشراء شركة عاملة.عمًلا تبدأ فٌه الشركة ا تماما   جدٌدا

  فً الحالة األولى, تضطر الدولة الستٌراد مواد وماكٌنات وآلٌات ...الخ 

 .لكنها لن تستورد شًٌئا فً الحالة الثانٌة, وذلك فً البداٌة على األقل 
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 ا فً التوسع فً أعمالها فً البلد المضٌف, فسٌكون األثر إذا قامت الشركة ) م. ج( بداًل عن ذلك , ب ًٌ إعادة استثمار األرباح محل

ا أو على األقل محاًٌدا, وفٌما بٌن شراء شركة محلٌة أو إنشاء شركة جدٌدة, نجد أن ألسالٌب االستثمار األخرى كالتراخٌص  ًٌ إٌجاب

 وعقود اإلدارة أثًرا وسًطا.

 تحوٌل أرباح إلى الخارج, فلذلك أثر سلبً واضح على مٌزان المدفوعات. فعندما تقوم الشركة األجنبٌة ب 

 التً تدفعها الشركة التابعة للشركة األم مقابل الحصول على حق استخدام اسم »باألرباح والرسوم اإلدارٌة  التحوًٌلت الخاصة

ا ة من البلد المضٌف نحو الخارج وغٌرها من البنود المرتبطة باالستثمارات األجنبٌ« وشعار ونظام عمل الشركة األم مما ٌؤثر سلبا

 .على مٌزان المدفوعات

  طرٌق إنتاج نفس السلع والخدمات بدالا إذا كان الهدف الرئٌس لالستثمار األجنبً المباشر خدمة السوق المحلً للدولة المضٌفة عن

سوف ٌكون فإن تؤثٌر هذا النوع من االستثمارات  «,االستثمار الباحث عن األسواق» من العملٌات التصدٌرٌة من قبل الشركة األم,

ا على المٌزان التجاري تستورد مدخالت اإلنتاج كالمواد الخام والمنتجات الوسٌطة من  األجنبٌةخصوصا إذا كانت الشركة  سالبا

 الخارج بداًل من االعتماد على المدخالت المحلٌة. 

 

 خًلل المعادلة التالٌة:دعنا نعمل من  اثر استثمار معٌن على مٌزان مدفوعات البلد المضٌف,

 (/+ ر /+ ص /)و –م = )و + ص + ر( 

 

 حٌث : م = األثر الصافً على مٌزان المدفوعات

 و = الواردات السابقة المستغنى عنها نتٌجه لالستثمار )إحالل(

 ص = الصادرات الجدٌدة الناتجة عن االستثمار

 االستثمار خالل الصادرات والواردات المتعلقة بقٌام االستثمارر = التدفق الرأسمالً الناتج عن 

 بٌنما :

 = الواردات المستجدة التً نتجت عن االستثمار /و 

 = الصادرات المفقودة لالستثمار /ص

 = رأس المال الخارج عدا مدفوعات الصادرات والواردات المتعلقة /ر

  ا الصادرات المفقودة(, /ص –أما األثر الصافً على الصادرات )ص فحسابه أقل صعوبة, حٌث نستطٌع  ,الصادرات الجدٌدة ناقصا

 تتعامل فٌها أن نقارن حجم ما كنا نصدره من تلك السلعة بحجم ما تقوم بتصدٌره الشركة األجنبٌة الجدٌدة من سلعة أو سلع معٌنة

  تصدٌرها. وكذلك الصادرات المفقودة تمثل سلًعا كانت تصدر سابًقا وأوقفت الشركة 

 

 

 

47

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


 الخامسالموضوع  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 3الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 :دول موطن الشركات األجنبٌة, هناك تساإل عما ٌإدي إلٌه االستثمار فً الخارج, وأثره على  من جانب الدول المصدرة لرأس المال

 ٌتساءل النقاد:التصدٌر, 

 اال ٌإدي القٌام باالستثمار فً الخارج, كاالستثمار األمرٌكً فً الٌابان, إلى تقلٌل الصادرات األمرٌكٌة  ألٌس االستثمار بدًٌلا للتصدٌر؟

 ٌإدي إلى زٌادة التصدٌر.  –كالمثال أعاله –إلى الٌابان؟ من الجانب اآلخر, هناك من ٌقول بالعكس أي أن االستثمار فً الخارج 

 فعال أن الشركات االمرٌكٌة المستثمرة فً الخارج هً االكثر تصدٌرا مقارنة بالشركات التً لدٌها استثمارات , وبالمثل زاد  وقد لوحظ

 الٌابانً فً الوالٌات المتحدة من حجم الصادرات الٌابانٌة الى امرٌكا.

  ا, حٌث أن ما تجلبه الشركة ( فهو سهل القٌاس ن/ر –أما األثر الصافً لالستثمار على رأس المال وتدفقه )ر ًٌ من عملة أجنبٌة ومن سب

ومحولة للشركة األم فً تؤتً بها شًء واضح ومحسوس وٌمكن قٌاس المبالغ الخارجة فً شكل أرباح موزعة  آلٌات وماكٌنات

 الخارج. 

 مٌزان المدفوعات؟ هل تزداد هل ٌزٌد االستثمار األجنبً من رأس المال فً البلد المضٌف؟ وهل ٌزٌد من تدفق العملة األجنبٌة ف ً

 األموال المتاحة لالستثمار نتٌجة الدخل األجنبً؟ 

  ٌجب أن تكون طوٌله األجل, ربما تصل لعشر سنوات و أكثر, ثم نحكم على التدفقات خالل هذه المدة, وال نركز على الموجبة أو

  اشر على االستثمار واألثر غٌر المباشر.األثر المبالسالبة, بل التدفق فً االتجاهٌن, كذلك ٌنبغً أن ننظر إلى 

 الذي   مثل إشارتنا للزٌادة فً االستٌراد التً تحدث نتٌجة لزٌادة الدخل بعد فترة أو الزٌادة فً االستٌراد التً تؤتً كنتٌجة لتغٌر األذواق

 ٌحدثه االستثمار األجنبً, وهذه أمثلة لألثر غٌر المباشر.

 

 أثر االستثمار األجنبً على الدخل والعمالة: 

 

 .إذا كانت العمالة غٌر كاملة فً بلد ما, أي أن هناك موارد بشرٌة وغٌر بشرٌة غٌر موظفة 

  فٌه القومً فً ذلك البلد وللعمالة إضافة للدخلفإن قٌام استثمار أجنبً فً ذلك البلد ٌمثل دون شك 

  ألن الصادرات من بغض النظر عن أثره على العمالة فً البلد  إضافة للدخلوقٌام الشركة بفتح أسواق جدٌدة والتصدٌر إلٌها هو

 مكونات الدخل القومً وزٌادتها تزٌد الدخل القومً.

  :ًسلع والخدمات التً تم إنتاجها قٌمة جمٌع ال«. »عادًة سنة واحدة»مجموع الدخل المكتسب فً بلد ما خالل فترة زمنٌة  الدخل القوم

 «.فً بلد ما فً سنة واحدة

 فً نمو اإلنتاج المحلً, فً تحسٌن توزٌع عناصر اإلنتاج,  –فً رأي الكثٌرٌن  – االستثمار األجنبً ٌساعد 

  حٌة فنٌة فقط ولكن موجودة فً البلد المضٌف فإن االستثمار األجنبً ٌرفع العائد علٌها وٌحركها لٌس من نا المواردوحتى لو كانت كل

, بما للشركة األجنبٌة المستثمرة من شبكات توزٌع وأسماء تجارٌة معروفة ورائجة ٌكفً وضعها على منتجات ألنه ٌروج لهاأًٌضا 

 عدٌدة لتباع وتروج, لك أن تتخٌل الموز األكوادوري أو الفلبٌنً بدون عالمه "جٌكٌتا" علٌه, وإلى أي مدى سٌقل اإلقبال علٌه. 

  تحطٌم المنتج المحلً الحالً أو قفل السوق أمام المنتج قد ٌإدي دخول المستثمر األجنبً غٌر المقٌد إلى , من الجانب اآلخرلكن

 شًٌئا,  ال ٌضٌفالمحتمل, فٌكون االستثمار األجنبً بذلك استثماًرا  المحلً

  ,وٌجتذب الكفاءات, أو ألن األجنبً ٌستخدم رأس مال ووجوده مجرد إحالل لمحل المستثمر المحلً, لكون األجنبً ٌدفع أعلى األجور

 المحلً )الرخٌص من وجهة نظره( وٌحرم منه المنافس المحلً.
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  ًباالقتصاد المحلً, لكن ذلك ٌجب أال ٌعنً أن كل مستثمر محلً ٌجب أن ٌمنح  قد أفاد بل ربما أضروبذلك ال ٌكون االستثمار األجنب

 لمنتجٌن قد ٌكونون أصاًل غٌر أكفاء.فرصة وٌتلقى الحماٌة, فبعض هإالء ا

  االستثمارات األجنبٌة تستفٌد عموًما أو تسعى لالستفادة من السوق المحلً كمصدر لرأس المال, وحجم تلك االستثمارات األجنبٌة ال ٌمثل

فً الدول النامٌة  %10المتقدمة وفً الدول  %5عادًة نسبة كبٌرة من تكوٌن رأس المال فً البالد المضٌفة , وقد قدر بانه ال ٌزٌد على 

 %15(, وقد وجد أًٌضا أن نسبة عالٌة من الناتج المحلً تصل وتفوق نسبة Vernon & Well, 1991من تكوٌن راس المال فٌها  )

 فً الدول النامٌة, مصدرها اإلنتاج األجنبً الذي حلت محله بعد ذلك شركات حكومٌة, الكوٌت السعودٌة والبرازٌل.

 

 الشركات األجنبٌة على اقتصاد البلد المضٌف:  تقٌٌم أثر

  ًوعودة إلى تقٌٌم أثر الشركات األجنبٌة على اقتصاد البلد المضٌف نذكر أن هناك عدة طرق لذلك والطرٌقة األكثر استخداًما ه

 وٌكون المشروع مفًٌدا للبلد إذا كانت:, والتً تخصم فٌها التكالٌف االقتصادٌة, طرٌقة المنافع الصافٌة

  التكالٌف االقتصادٌة –المنافع الصافٌة = الفوائد االقتصادٌة 

  فالمشروع مفٌد للدولة( موجبة)إذا كانت النتٌجة < صفر 

  فالمشروع مضر للدولة( سالبة)أما إذا كانت النتٌجة > صفر 

 

 Technology and Management Transferنقل التقنٌة واإلدارة 

 مورد قابل لالستهالك, ٌتكون من معلومات وقدرات وسبل استخدام وتحكم فً الموارد بغرض إنتاج وتوزٌع السلع  التقنٌة

ا. ًٌ ا واجتماع ًٌ  والخدمات المرغوبة اقتصاد

 :وتنقسم التقنٌة إلى عدة تصنٌفات 

 استغالل اآللٌات الصلبة.تشمل اآللٌات, والرسومات الهندسٌة, والتوصٌفات الفنٌة التً تستخدم فً  تقنٌة صلبة: (أ 

 تتمثل فً أسالٌب اإلدارة والتسوٌق والتموٌل والبرمجة. تقنٌة ناعمة: (ب 

 )آخر صٌحة(. تقنٌة متقدمة: (ج 

 تقنٌة قدٌمة. (د

 تؤتً فقط كجزء من حزمة أو اتفاق, ومرتبط به. تقنٌة محزومة: (ه 

 متاحة عند الصانعٌن. تقنٌة حرة: (و 

  باإلضافة إلى ذلك؛ هناك االستثمار وعقود اإلدارة والتراخٌص وعملٌات تسلٌم المفتاحمن خًلل التجارة ووٌمكن أن تنتقل التقنٌة ,

 عملٌات البحث والتدرٌب والتطوٌر لألفراد لكً ٌمتلكوها أو ٌستغلوها.

  ومن وجهة نظر الشركات متعددة الجنسٌات صاحبة التقنٌة, فهً تخشى من المنافسة وتسرب المعلومات الفنٌة وفقدان الشركة

 تقٌم منشآتها البحثٌة والصناعٌة., ولذا ٌهمها أٌن فهً تهتم بالحفاظ على تقنٌتها وعدم تسربهاٌزتها, لذا م

  ,لنقل التكنولوجٌا من أهم الفوائد أو المٌزات التً تعزى إلى االستثمار األجنبً, هً أنه من أحسن الوسائل, إن لم ٌكن خٌر وسٌلة

 , خاصة من الدول المتقدمة إلى الدول النامٌة.إلى بلد اإلنتاجٌة والمهارات اإلدارٌة من بلد
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 Incentives and Restrictionsحوافز وقٌود 

 نذكر منها: تشمل الحوافز المقدمة عادة قائمة طوٌلة من اإلعفاءات والتسهٌالت توجه للشركات المستحقة:  الحوافز 

 .إعفاء من ضرائب الدخل واألرباح 

 على اآللٌات والمواد الخام المستوردة لعدد من السنٌن. إعفاء من سداد رسوم الجمارك 

 إعفاء من أي رسوم أخرى كضرائب اإلنتاج والرسوم المحلٌة ... إلخ 

 .توفٌر الطاقة والمنافع األخرى بؤسعار مخفضة 

 .منح قطع أرض فً المناطق الصناعٌة بؤسعار رمزٌة إلقامة المنشآت علٌها 

 الرسمٌة. تسهٌل إجراءات التسجٌل والمعامالت 

  منح حماٌة من المنافسة األجنبٌة, بفرض تعرٌفة جمركٌة على السلع المستوردة المنافسة أو منع أو تحدٌد استٌرادها بحصة

 معٌنة.

 .تقدٌم ضمانات ضد المصادرة واالستٌالء بالتعوٌض فً تلك الحالة, واللجوء إلى التحكٌم فً حالة االختالف 

  من األشٌاء التً تزعج المستثمرٌن وتثنٌهم عن  مع البٌروقراطٌة والروتٌن وتطوٌل اإلجراءاتأن التعامل وقد وجدت بعض الدول

االستثمار أحٌاًنا, فعملت على إنشاء إدارات موحدة ٌتعامل معها المستثمرون المرتقبون لتسهٌل اإلجراءات, وتقوم تلك اإلجراءات 

 ر األجنبً مع الوزارات والمصالح األخرى نٌابة عنه.الموحدة أحٌاًنا بإنهاء حل المعامالت التً تخص المستثم

 القٌود

 التً ٌسمح باالستثمار فٌها, حٌث تكون هناك قطاعات مقفولة أمام المستثمر األجنبً ألسباب استراتٌجٌة ال ترٌد  تحدٌد المجاالت

 % مثاًل.44أو  55معٌنة من الملكٌة البلد أن تعتمد فٌها األجانب, أو قد تحدد أال تزٌد حصة االستثمار األجنبً عن نسبة 

 :هناك قٌود فً قوانٌن بعض البلدان على حجم اقتراض الشركة األجنبٌة من سوق المال المحلً, أو على عدد العاملٌن  قٌود الملكٌة

 من األجانب فً الوظائف العلٌا أو الدنٌا, لٌس ذلك فحسب,

 :الوطنٌة ودعمها فً وجه المنافسة األجنبٌة, ومنحها تسهٌالت رأسمالٌة, أو تقوم الدولة بمساعدة شركاتها  دعم الشركات الوطنٌة

 تقوم بالشراء منها بمنح منتجاتها أفضلٌة فً المشترٌات الحكومٌة, أو تقدٌم دعم مالً للبحوث والتطوٌر

 الخًلصة

 :إن االستثمار األجنبً المباشر ٌساهم فً عملٌة النمو االقتصادي من خًلل بعض القنوات 

 االستثمار األجنبً المباشر ٌشكل عنصًرا مهًما من عناصر تكوٌن الدخل القومً إلسهامه فً تكوٌن رأس المال الثابت. إن .5

 ٌقدم المعرفة التقنٌة المطلوبة التً تساعد على زٌادة الكفاءة اإلنتاجٌة للصناعات التً ٌعمل فٌها المستثمر األجنبً. .2

نمو االقتصادي للبلد المضٌف من خالل تؤثٌره على العناصر االقتصادٌة السابقة فً األعلى ٌإثر االستثمار األجنبً المباشر على ال .3

 «.االستثمار الخاص, ومٌزان المدفوعات, وسوق العمل»

 

  وال ٌمكن الجزم بالقول أن االستثمار األجنبً ٌساعد على تحقٌق معدالت مرتفعة فً النمو االقتصادي. فمثاًل ربما ٌساعد االستثمار

األجنبً على تحسٌن المٌزان التجاري للبلد المضٌف من خالل الزٌادة فً حجم وقٌم صادراتها, ولكنه فً المقابل ربما ٌإدي إلى 

 خروج بعض المنشآت المحلٌة من السوق مما ٌإثر سلًبا على معدل االستثمار الوطنً الخاص.
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 الخامسالموضوع  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 6الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 23جنبً المباشر, ونمو الناتج المحلً اإلجمالً فً دراسة شملت وجدت الدراسات أًٌضا أن هناك عالقة موجبة بٌن االستثمار األ 

 دولة نامٌة.

 

  وفٌما ٌختص بنقل التقنٌة أن التدفقات العالٌة لالستثمار المباشر, تصحبها زٌادة فً إنتاجٌة األفراد, كذلك لوحظ أن اإلنتاجٌة عالٌة

وقد ٌكون مصدر ذلك التقنٌة المتضمنة فً السلع المستوردة من ضمن الدول النامٌة التً لها عالقات وثٌقة مع الدول الصناعٌة, 

 تلك الدول, أو من االستثمارات اآلتٌة منها.

 

 نظام استثمار رأس المال األجنبً فً المملكة العربٌة السعودٌة

  ٌا التً ٌجدها % من الملكٌة(, جمٌع المزا25ٌمنح النظام للمشروع األجنبً المشترك )الذي فٌه مشاركة سعودٌة ال تقل عن

 وتتمثل المزاٌا التً ٌجدها المشروع الصناعً الوطنً الموافق علٌه فً:المشروع الوطنً لكن تشترط موافقة خاصة لذلك 

 .إعفاء المدخالت المستوردة من الرسوم الجمركٌة 

 التصدٌر.ض بإٌجار اسمً, حماٌة ضد منافسة اإلنتاج المستورد, مساعدات مالٌة, وإعفاء من رسوم اأر 

  باإلضافة إلى ذلك, ٌعفى المشروع الصناعً والزراعً األجنبً المشترك من ضرائب الدخل, وضرائب الشركات لمدة عشر

 سنوات وتعفى المشارٌع فً المجاالت األخرى من تلك الضرائب لمدة خمس سنوات.

  موجبه هٌئة مستقلة هً الهٌئة السعودٌة العربٌة صدر قانون جدٌد لالستثمار األجنبً بالمملكة, أنشئت ب 2222وابتداًء من عام

 العامة لالستثمار, برئاسة محافظ هدفها كان جذب االستثمار األجنبً إلى المملكة. 

 ٌم االستثمار األجنبً فً البالد .وضح دور قانون االستثمار السعودي فً تنظ 







 

 

 

 

 

 كن سعٌداا وأنت فً الّطرٌق إلى الّسعادة؛ فالّسعادة الحّقـة هً فً المحاولة, ولٌست فً محّطة الوصول
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 السادسالموضوع  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 1الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز 
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 البٌئة السٌاسٌة والقانونٌة : الفصل السادس
 
 
 

 
 
 

  :المحتوٌات

  البٌبة والمخاطر السٌاسٌة: أولا 

  ارض المصالح بٌن المنشؤة الدولٌة والدولة المضٌفةتع :  ثانٌاا 

  األجنبٌةالحكومٌة المتعارضة مع عملٌات الشركات  اإلجراءات : ثالثاا 

  األجنبٌةإجراءات ٌتخذها البلد موطن الشركة  : رابعاا 

  مخاطر مصدرها دولة ثالثة : خامساا 

  إدارة وتقٌٌم المخاطر السٌاسٌة : سادساا 

  ٌجٌات درء المخاطراسترات : سابعاا 

 البٌبة القانونٌة : ثامناا 
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 السادسالموضوع  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 2الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 البٌئة والمخاطر السٌاسٌةأول: 

  ًالشركة المحلٌة تعمل فً منظومة قطرٌة، لكنها عندما تعبر عملٌاتها الحدود تدخل بٌبة مختلفة سٌاسٌاً واجتماعٌاً وقانونٌاً واقتصادٌا 

 وعلٌها ان تتعامل مع كل بٌبة بحسب طبٌعتها وخصابصها

  :أهم الالعبٌن فً البٌئة السٌاسٌة هم 

 المضٌف بنفوذها فً سن القوانٌن واإلجراءات حكومة البلد  

  وتنفٌذ القوانٌن وتحصٌل الضراببالتً لها سلطة التنظٌم اجهزتها االدارٌة ثم 

  الجماعات ذات المصالح والفبات المهنٌة التً تإثر على البٌبة السٌاسٌة ثم 

 أهم عناصر البٌئة السٌاسٌة المؤثرة على المنشأة:

 النظام االقتصادي والقانونً  .1

 حده الشعور الوطنً  .2

 مدى تدخل الدولة وتحكمها  .3

 االستقرار السٌاسً  .4

 

  :ًالنظام القتصادي والقانون 

o ،ٌعبر النظام االقتصادي فً الدولة عن فلسفتها االقتصادٌة 

o  هل تتبع نظام االقتصاد الحر حٌث ٌخضع السوق لقوى العرض والطلب؟ 

o  أم تتبع الدولة نظام التخطٌط المركزي )االشتراكٌة( الذي فٌه تسٌطر الدولة على وسابل اإلنتاج وتقرر ماذا ٌنتج وكٌف ٌوزع؟ 

o  ًٌحمً القانون الملكٌة الخاصة وحرٌة التعاقد، بٌنما ال ٌعترف القتصاد الحرنظام وٌقابل كل نظام اقتصادي نظام قانونً فف ،

 ،كزيالتخطٌط المرنظام بذلك 

o  هذان النظامان ٌمثالن طرفً نقٌض، ولٌس هناك نظام صرف، وتتفاوت األنظمة فً مقدار الحرٌة االقتصادٌة التً تمنحها، كذلك

 تتفاوت النظم القانونٌة فً مدى الحماٌة التً تقدمها للمستثمر المحلً أو األجنبً.

 

 :ًحدة الشعور الوطن 

o  ًللوطن، ٌتعلق باإلخالص واالنتماءالشعور الوطن 

o  ،ووضع المصالح الوطنٌة فوق أي اعتبار عالمً، وتنبع من هذا الشعور، ضغوط على الشركات األجنبٌة 

o  فً األقطار التً تعمل فٌها وكلما زاد ذلك الشعور حدة وتعمقاً كلما زادت وتعمقت مشاكل الشركات األجنبٌة 

o  (ٌكٌة شراء شركات سٌارات برٌطانٌة، وكٌف اضطر مكتب قاومت حكومة برٌطانٌا مثالً محاوالت شركات السٌارات األمر

االستثمار الكوٌتً فً لندن أن ٌبٌع نصف حصته فً شركة برٌتٌش بترلٌوم بناء على أوامر الحكومة البرٌطانٌة، وحالٌاً تقاوم 

عوراً عدابٌاً عند الشعب الٌابانً الٌابان محاوالت الوالٌات المتحدة فتح أسواق العدٌد من السلع والخدمات الٌابانٌة، مما بدأ ٌولد ش

 (ضد األمرٌكٌٌن
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 هـ1439 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز 
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  :مدى تدخل الدولة وتحكمها 

o  بالمصادرة والتأمٌمتتدخل الدولة المضٌفة، 

o ،المصادرة تعنً أخذ الملكٌة مع التعوٌض أو بدونه 

o  أما التؤمٌم فٌعنً قصر النشاط المعٌن على المواطنٌن، مما ٌعنً إجبار األجانب على بٌع أصولهم ربما بالخسارة أو حتى

 مصادرتها،

o  بتحدٌد األسعار وتنظٌم الستٌراد والتصدٌر ورقابة النقد والضرائب ومنح التراخٌصأٌضاا تتدخل الدولة ، 

o ٌر ذلك على الشركات األجنبٌة، وتختلف الدول فً مدى تدخلها، وحجم تؤث 

o  ،كذلك قد تتدخل الدولة األم بمنع التصدٌر، أو تطلب من شركات بلدها الحصول على إذن مسبق قبل االستثمار فً الخارج

 تدخل الدولة فً االقتصاد ٌحدث حتى فً النظام الرأسمالً. 

  :ًالستقرار السٌاس 

o  االقتصادٌة المالبمة إلى ازدهار النشاط االقتصادي،ٌقود االستقرار السٌاسً مع السٌاسات 

o ،ًوتلك هً نوعٌة البٌبة التً تفضلها الشركات األجنبٌة، مع االستقرار السٌاسً ٌصبح التخطٌط سهالً، وتنفٌذ الخطط مٌسورا 

o حتى وإن كانت الحكومة  إال إذا كانت الحكومة عدابٌة نحو الشركات األجنبٌة أو نحو الشركة المعٌنة، فال تفضل الشركة ذلك

 مستقرة، 

o  هنالك مقاٌٌس عدٌدة لالستقرار السٌاسً من بٌنها مإشرات التماسك االجتماعً أو عدمه كاالضطرابات المدنٌة والنشاطات

 وكذلك المإشرات االقتصادٌة المختلفة.  اإلرهابٌة

 

 المخاطر السٌاسٌة والقتصادٌة: ثانٌا: 

 تعارض المصالح بٌن المنشأة الدولٌة والدولة المضٌفة : 

 وتقسم المخاطر السٌاسٌة الى  لذلك البلد اثار الحوادث السٌاسٌة فً البلد المضٌف ، او اثار التغٌٌر فً العالقات السٌاسٌة الخارجٌة

 : نوعٌن 

 مخاطر عامه تتعرض لها جمٌع الشركات األجنبٌة بدون فرز  .1

 مخاطر خاصه تواجه شركه اجنبٌه معٌنه او صناعه معٌنه او مشروعا بعٌنه  .2

 وحتى النوع الثانً نفسه تم تقسٌمه الى نوعٌن : 

 مخاطر تإثر على الملكٌة ، وقد تستدعً التنازل عن كل او جزء منها   - أ

 مخاطر تإثر على العملٌات ، وبالتالً على التدفق النقدي ومعدل العابد   - ب

 ر هً من النوع الثانً )ب( اغلب المخاط
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 السادسالموضوع  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 4الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 تعارض األهداف بٌن المنشاة الدولٌة والدولة المضٌفة : 

 المصالح فً المجال القتصادي: تعارض  .1

  النمو االقتصادي المتواصل، التوظٌف الكامل للموارد البشرٌة مثل: تنصب األهداف االقتصادٌة للحكومات عموماً فً أشٌاء

 والرأسمالٌة، استقرار األسعار، التوازن الداخلً والخارجً، وتوزٌع عادل للدخل، 

  قد تكون متعارضة مع عمل وتقٌد السٌاسات المتبعة لتحقٌق ذلك نشاط الشركات المحلٌة واألجنبٌة، ألن عملٌات الشركات األجنبٌة

 السٌاسات:هذه 

 السٌاسة النقدٌة  -أ 

 السٌاسة المالٌة  -ب 

 السٌاسات الحمابٌة وسٌاسات التنمٌة االقتصادٌة  -ج 

 وإلٌضاح ذلك، 

 دعونا نناقش بعض هذه السٌاسات، وكٌف ٌمكن أن تحبطها عملٌات الشركات الدولة : 

  :السٌاسة النقدٌة 

o  ن ٌتفق مع أهداف النقود داخل القطر، لكن ذلك لٌس من الضروري أتسعى الدولة المضٌفة للتحكم فً سعر عملتها، وعرض

 الشركة األجنبٌة

o  الٌابان مثالً كانت تمنع مواطنٌها من استخدام مدخراتهم لشراء سندات أجنبٌة، بٌنما ٌسٌل لعاب الشركات االستثمارٌة األجنبٌة لتلك

 ثابتاً حتى ال تنخفض الصادرات وتزٌد العطالة والواردات، (نالٌواعملتها )المدخرات، وبٌنما تعمل حكومة الصٌن إلبقاء سعر 

o  تشعر الشركات األجنبٌة العاملة هناك أن قٌمة الٌوان أقل مما ٌجب، وأن أرباحها من العمل فً الصٌن أقل من قٌمتها االفتراضٌة

  عند تحوٌلها بالدوالر

 :السٌاسة المالٌة 

o ًهً المتعلقة باإلٌرادات واإلنفاق الحكوم 

o الضرابب مصدر أساسً إلٌرادات كثٌر من الدول التً ترٌدها إلنجاز مشروعاتها المحلٌة 

o بحث عن ممولٌن تفرض علٌهم ضراببفالدول دابماً ت 

o  والشركات األجنبٌة تبدو هدفاً سهالً مقارنة بالشركات الوطنٌة، من الجانب اآلخر، تبحث الشركات األجنبٌة عن وسابل لتخفٌف

 العبء الضرٌبً. 

  :السٌاسات الحمائٌة وسٌاسات التنمٌة القتصادٌة 

o  وضع حواجز جمركٌه او غٌر جمركٌه اما الواردات 

o     فرض استخدام المواد المحلٌة 

o    فرض استخدام العمالة المحلٌة 

o     فرض اتخاذ شرٌكا محلٌا 

  فً الوقت الذي قد تشعر الشركة ان المواد المحلٌة غٌر مالبمه ، او ان العمالة المحلٌة ، غٌر مإهله او انها ال ترٌد شرٌكا ٌطلع

 على اسرارها 

  . تجد الشركات األجنبٌة ان علٌها ان تتعامل مع هذه األوضاع بتغٌٌر استراتٌجٌاتها 
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 5الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 
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  ة: تعارض المصالح فً مجالت غٌر اقتصادٌ .2

  ًقد تتعارض فٌها أهداف الشركة األجنبٌة مع اقتصادٌة لكن بطرٌقة غٌر مباشرةهناك مجاالت أخرى غٌر اقتصادٌة، أو ه ،

 األهداف الحكومٌة السٌاسٌة، 

  بمعنى أن ما تقوم به الشركة وهً تسعى وراء أهدافها االقتصادٌة، قد ٌحبط أو ٌمنع تحقٌق المصالح المشروعة للدولة حتى وإن لم

فٌما ٌلً اهم تلك التهامات  أهم تلك االتهامات الموجهة نحو الشركات الدولٌةفٌما ٌلً ٌكن هناك خالف فً المجال االقتصادي، 

 الدولٌة :  الموجهة نحو الشركات

 استعمار اقتصادي  .1

 االمن القومً والسٌاسة الخارجٌة  .2

 تشوٌه اإلرث الثقافً والدٌنً  .3

 اتهامات أخرى .  .4

 

  :استعمار اقتصادي 

o  فً البلدان المستعمرة سابقاً، هناك عدم ثقة وشك فً نواٌا تلك الشركات الدولٌة التً ٌنظر إلٌها كنوع من االستعمار لكن بشكل

 بدالً من عسكري( )اقتصاديجدٌد، 

o  وٌربط البعض بٌن الشركات األجنبٌة وسٌاسات البلد األم، وتولد عدم الثقة هذا من التجارب التارٌخٌة التً كانت فٌها التجارة

 والشركات تؤتً من وراء مدافع المحتل األجنبً وٌنعكس ذلك  فً سٌاسات معادٌة لهذه الشركات

 

  الخارجٌة:األمن القومً والسٌاسة 

o  ،ًقد ترى الدولة المضٌفة أن تحكم الشركات األجنبٌة فً قطاعات استراتٌجٌة معٌنة مضر باالقتصاد الوطن 

o ،ولذا قد تمنعها من دخول تلك القطاعات أو تتحكم فً أعمالها بؤن تفرض علٌها أسعاراً أو توزٌعاً معٌناً أو تمنعها من التصدٌر 

o زمة باتباع سٌاسة خارجٌة ال تتفق مع أهدافها كمقاطعة بلد معٌن. كذلك أحٌاناً نجد أن الشركات مل 

 

 :ًتشوٌه اإلرث الثقافً والدٌن 

o  زٌادة النزعة الستهالكٌة لدى الشعوب كثٌراً ما تتهم الشركات األجنبٌة باستٌراد مثل وقٌم مخالفة لقٌم البلد المضٌف من ذلك

 ستهلكً أنواع من السلع، وتركٌز الهتمام بالمادٌات وبناء صورة جذابة لم

o لشركات الدولٌة متهمة بإفساد األذواق و اأحٌاناً لتحسٌن سلوك مبغوض ومحرم فً البلد المضٌف،  األجنبٌة تسعى الشركاتو

 والتروٌج لعادات استهالكٌة ال تنفع إن لم تضر، 

o  بل إن الشركات ال تتورع عندما ٌمنع آخرهإدمان الكوكاكول والتدخٌن إلى األغذٌة المحفوظة المضرة واللبس إلى ابتداء من ،

 .  ان تروجها خارج بلدانها استهالك سلع معٌنة فً بلدانها األصلٌة، أو ٌحدد ألسباب صحٌة أو بٌبٌة
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 :اتهامات أخرى 

o  عمل هناك مجاالت أخرى عدٌدة تشعر فٌها الدول المضٌفة أن هناك مساوئ تؤتً مع الشركات األجنبٌة تدفع الدول إلى تقٌٌد

 الشركات األجنبٌة، 

o  استخدام تقنٌة غٌر مالبمة لموارد البلد كاستخدام أسالٌب إنتاج تقلل من استخدام البشر فً بلد فٌها عمالة مكثفة، مما ٌعمق  تهمة مثالا

التً تفرضها على من ترخص لهم باستخدام تقنٌة مشكلة العطالة، أو بٌع التقنٌة بسعر احتكاري عال فً شكل اإلتاوات العالٌة 

 مملوكة للشركة، كذلك هناك إتهام بالتهرب من دفع الضرابب 

 

 رضة مع عملٌات الشركات األجنبٌةاإلجراءات الحكومٌة المتعا 

 إجراءات محاٌدة:  .1

 ات، ولكنها غالباً تإثر على الشركات وهً إجراءات ال تفرق بٌن الشركات األجنبٌة والمحلٌة، وإنما المقصود بها جمٌع الشرك

  ومنها ما ٌلً:مما تإثر على الشركات المحلٌة، األجنبٌة أكثر 

o  .أن ٌحتل مواطنو الدولة المضٌفة وظابف علٌا، ومقاعد فً مجالس إدارة الشركات 

o ًإجبار الشركات العاملة فً التصدٌر أن تبٌع فً السوق المحلً بسعر محدد ٌدعم االستهالك المحل . 

o  . تحدٌد نسبة دنٌا للمحتوي المحلً فً كل منتج على الشركات االلتزام به 

 

 اجراءات منحازة: .2

  ،تهدف مثل هذه اإلجراءات إلى إعطاء الشركات المحلٌة مٌزة فوق الشركات األجنبٌة األصل تماماً مثلما تفعل الحواجز الجمركٌة

  من ذلك:

o كانت الهند وكذلك الصٌن تصران 55ا كان هناك شركاء محلٌون، وأحٌاناً بنسبة تفوق السماح فقط باالستثمار األجنبً، إذ ،%

 على ذلك حتى عهد قرٌب. 

o  .فرض رسوم أو ضرابب عالٌة على الشركات األجنبٌة العاملة فً البلد 

o  .عدم السماح للشركات األجنبٌة باالقتراض من البنوك المحلٌة 

 

 الحرمان من األصول المملوكة:  .3

  أو قد ٌتضمن مجرد الحرمان من استخدام األصول لفترة وجٌزة أو طوٌلة، الشًء جزئٌاا قد ٌكون ذلك حرماناً كامالً أو قد ٌكون ،

 الذي سٌضعف الشركة على أي حال، 

  ٌعنً المصادرة التً قد تشمل شركة معٌنة أو صناعة بؤكملها، والمصادرة على أي حال، لٌست حرماناً بالضرورة  الكاملالحرمان

إذا صحبها تعوٌض، فالمصادرة حق من حقوق السٌادة تجٌزه القوانٌن والدساتٌر، بما فٌها القانون الدولً لكل حكومة على شرٌطة 

 كافٌا. مصادرة ممتلكاتهم تعوٌضاً أن ٌتلقى من تتم 

 ابماً بدون تعوٌضالمصادرة قد تحدث مع التعوٌض أو بدونه، وهناك من ٌفرقون بٌنها وبٌن االستٌالء الذي ٌكون د 

  أما التؤمٌم فهو ٌهدف إلى قصر نشاط اقتصادي معٌن على المواطنٌن فقط، مما ٌعنً إجبار الشركة األجنبٌة على البٌع بؤي سعر أو

 تعرٌضها للمصادرة.
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 ها البلد موطن الشركة األجنبٌة إجراءات ٌتخذ :رابعاا 

  ،قد تفرض الدولة موطن الشركة الخارجٌة، قواعد لسلوك شركاتها فً الخارج، أو قوانٌن متصلة بسٌاستها الخارجٌة أو الداخلٌة

 مثل:على الشركات من ذلك البلد مراعاتها، وهً بذلك تحد من حرٌة قرارها، 

  منع الشركات العربٌة الحكومٌة العاملة فً الخارج من التعامل أو المساهمة فً شركات الخمور، أو الشركات التً تدٌر محال

 التً تتعامل مع العدو اإلسرابٌلًالقمار، أو الشركات 

  الشركات األمرٌكٌة، والذي  القانون األمرٌكً المطبق علىال ٌقتصر هذا النوع من التحكم على الدول اإلسالمٌة والعربٌة، فهناك

 باإلضافة إلى ذلك،  التعامل مع الصٌن فً سلع معٌنة ٌحظر التعامل مع كوبا، أو ٌحدد

  قد تسن الدولة قوانٌن محلٌة تمنع شركاتها فً الخارج من اإلتٌان بؤي فعل من شؤنه أن ٌإثر سلباً على النشاط االقتصادي داخل تلك

  .الدولة

 

 مة ، هناك ثالثة ما خذ على الشركات األجنبٌة : من جانب الدولة المتقد

 

حٌث تقوم الشركات فً سعٌها لتقلٌل التكالٌف بقفل مصانعها فً الدول المتقدمة وانشاء مصانع  اثرها على العمالة والصناعة : .1

 بدٌله فً الدول الصاعدة 

من الدول المتقدمة لتنشا مصانعها فً دول ال تهتم  حٌث تتهم الشركات األجنبٌة بانها تهرب اثر الشركات األجنبٌة على البٌئة : .2

 بالبٌبة وال تحارب التلوث وتترك الشركات حره .

هذه المإسسات نشطه بدأت ترى فً العولمة شرا مستطٌرا ، تهاجم هذه الجماعات  المنظمات غٌر الحكومٌة والراي العام : .3

 تقاطع اجتماعاتها . المإسسات الدولٌة كمنظمه التجارة الدولٌة والبنك الدولً و

 مخاطر مصدرها دولة ثالثة خامسا: 

  تتمثل المصادر الخارجٌة للمخاطر السٌاسٌة فً فلسفات سٌاسٌة أو دٌنٌة مصدرها دولة ثالثة )تصدٌر الثورات( أو األحالف الدولٌة

 دولة مجاورة أو اإلرهاب العالمًوالضغوط العالمٌة من الدول األخرى، أو حرب عصابات فً 

  قد تحتضن دولة ثالثة فلسفة ترى فً التعامل التجاري مع الغرب تعامل غٌر مرغوب، وتسعى إلى التؤثٌر على جٌرانها بتلك

 ثماري فً الدولة الجارة المضٌفةاألفكار، مما ٌإثر على المناخ االست

 حروب عصابات، فقد تنتقل المعارك إلى  أو إذا كانت الدول المجاورة للدولة المضٌفة لالستثمار غٌر مستقرة وبها حروب عرقٌة أو

ات والعملٌات فً الدولة الدول المضٌفة عندما تتعقب فرقة محاربة أخرى لجؤت إلى الدولة المضٌفة، مما ٌهدد سالمة الممتلك

 األخٌرة

  .ج(، مساٌرة كذلك العضوٌة فً حلف دولً قد تجر الدولة المضٌفة إلى اتخاذ إجراءات مثل مقاطعة منتجات بلد أو شركة )م

ألعضاء الحلف أو قد تدفعها لذلك ضغوط دولٌة، إلخ، على هذا ٌتسع مجال تحلٌل المخاطر لٌشمل، ال مجرد عناصر الوضع 

 السٌاسً فً الدولة المضٌفة، بل األوضاع السٌاسٌة فً الدول المجاورة 
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 دارة و تقسٌم المخاطرة السٌاسٌةإ: سادساا 

  .حادثة حرق مطعم كنتاكً فً الهند 

  اتفاقٌةEnron   .االمرٌكٌة للطاقة بالهند 

  االتفاق الذي تم بٌن شركة اٌكونت إحدى الشركات المإسسة البترول الكوٌتٌة و شركة او كمٌكال االمرٌكٌة 

 : تعنً القدرة على التنبإ بوقوعها و التهٌإ لذلك لكن كٌف ٌمكن التنبإ بؤن الدولة المضٌفة ستتخذ إجراءات نت  ادارة المخاطر

 شؤنها أن تمٌز ضد الشركة أو تحرمها من أموالها 

 أسالٌب التقٌٌم 

 جزبً ( –أسلوب مزدوج للتنبإ ) كلً 

 استراتٌجٌات درء المخاطرسابعا: 

 تطبقها الشركات للتعامل مع المخاطر السٌاسٌة، تتضح فٌما ٌلً:هناك عدة استراتٌجٌات 

 إجراءات ٌجب أن تسبق القرار الستثماري 

 :التفاوض المسبق 

o  على الشركة األجنبٌة توقع المصاعب والوصول إلى تفاهم مع البلد المضٌف قبل الدخول فً االستثمار حول التغٌرات التً ٌمكن

الحقوق والواجبات على كل لتحدٌد حٌنها، مثل هذا التفاوض قد ٌإدي إلى اتفاقٌة تبرم بٌن الطرفٌن أن تحدث وما سٌحدث للشركة 

  جانب

 :التأمٌن ضد المخاطر  

o  بتقدٌم تعوٌض للشركة المتؤثرة فً حاالت الحروب تقوم الشركة بالتؤمٌن ضد المخاطرون ومن ثم تقوم شركات التؤمٌن

 .الشركة من العمل أو تحد من نشاطها ملحقة بها خسابر وأضراراً واالضطرابات والمصادرة التً تمنع 

 استراتٌجٌات تنفذ عند بدء العملٌات:   -ب

  قد تتغٌر النظرة الحكومٌة كما تتغٌر أسبقٌات الحكومة وتتبدل األوضاع التً تواجهها الشركة بؤوضاع جدٌدة غٌر التً كانت سارٌة

خل البلد، فً هذه الحالة، بمقدور الشركة أن تصر على تفسٌر االتفاقٌة كما تراها )إن عند اتخاذ القرار، والدخول فً استثمارات دا

  كانت هناك اتفاقٌة( وتتمسك بالنص أو أن تحاول الشركة التكٌف مع الوضع الجدٌد

  التخطٌط للطوارئ: -ج

  بعد أن تبدأ الشركة فً العمل، فقد تجد طوارئ أخرى، ولذا ٌنبغً على الشركة أن تكون لدٌها خطة تحدد ما ستفعله إذا ما حدثت

 اضطرابات فً البلد الذي تعمل فٌه، 

  وٌفرض ذلك على الشركة أن تعرف مواطن ضعفها وإجراءاتها العادٌة، وتطرح أسبلة على نفسها مثل: كٌف تحمً الشركة

لكاتها ومنشآتها عند حدوث اضطرابات؟ هل اإلجراءات الحالٌة مناسبة؟ أي المدٌرٌن سٌكون فً خطر؟ ٌتطلب ذلك استقراء ممت

األوضاع، ومعرفة ما سٌحدث قبل وقوعه، وعلى كل شركة أن تكون لها مصادرها الخاصة عن األوضاع فً كل بلد كالسفارات 

 عات المهنٌة . والغرف التجارٌة والجماعات األجنبٌة والتجم
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  البٌئة القانونٌةثامنا: 

 الجوانب القانونٌة الخاصة باألعمال الدولٌة:

 :بعض المجتمعات تفضل اللجوء للمحاكم للفصل فً النزاعات، بٌنما فً مجتمعات أخرى ٌفضل المتنازعون  اللجوء إلى المحاكم

 المصالحة 

 مختلفة، تكتسب الترجمة أهمٌة إضافٌة عند صٌاغة االتفاقٌة، وٌجب حٌنها التفكٌر فً بما أن التعامل ٌتم بٌن جنسٌات ولغات : الترجمة

  كٌف سٌفسرها القاضً أو المحكم إذا اضطر الطرفان للجوء إلٌهما

 :لٌست هناك محاكم دولٌة محاٌدة تنظر فً النزاعات التً أحد طرفٌها مستثمر أجنبً أو شركة، ولٌست هناك هٌبة  قانون من نطبق

 ٌة ترخص الشركات، فهل للشركة وطن أو جنسٌة واحدة؟ أم هل لها أكثر من جنسٌة؟ دول

  ترى بعض الفلسفات القانونٌة فً بالد أخرى أن قٌام الشركة هو اتفاق بٌن أفراد ولٌس عمالً من أعمال السٌادة، ولذا لٌس من

 الضروري أن تكون جنسٌة الشركة هً جنسٌة الدولة المرخصة لها بالعمل . 

 :ًفً بعض البلدان ٌقوم المحامً بمهام كثٌرة خاصة فً البلدان التً تتبع القانون العام وفً البلدان التً تتبع  اختٌار المستشار القانون

 القانون اإلداري ، نجد كالٌابان مثال التً بها خمس مهن قانونٌة للمحامٌن كمحامً توثٌق.

 

 :النظم القانونٌة التً تخضع لها الشركات

 :الشركة األجنبٌة بدرجات متفاوتة إلى ثالث مجموعات من القوانٌن تخضع

  والذي هو بلد ومقر الشركة األصلً الذي ٌتحكم فً خروجها وٌإثر على نشاطها بقدر ما ٌستطٌع :األمقوانٌن البلد  

 أكثر القوانٌن تؤثٌراً على عملٌات ومنشآت الشركة فً ذلك البلد وهً :قوانٌن البلد المضٌف  

 ًعند الحاجةالذي ٌمكن أن تلجؤ إلٌه  :القانون الدول  

 

 األدبٌات و مجموعة المواثٌق فً القانون الدولً ذات الثر على البٌئة الدولٌة: 

 االتفاقٌات الثنابٌة.  .1

 االتفاقٌات الدولٌة.  .2

 حل النزاعات.  .3

 

مّدائة الكفاح الل تتوّقف الّسعادة على الحّظ والبخت، وإّنما على العمل ومواصل
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 البيئة الثقافية واالجتماعية: الفصل السابع 

  :المحتويات

  عناصر البٌئة الثقافٌة: أوالً 

  الموائمة بٌن الثقافات المختلفة: ثانٌاً 

 التفاوض والفوارق الثقافٌة: ثالثاً 

 

 عناصر البيئة الثقافية أوال: 

 مجموعة المعارؾ والمعتقدات والفنون والقوانٌن والقٌم والعادات والقدرات التً تمٌز مجموعة بشرٌة عن أخرى: الثقافة

فتفرز امام هً المتؽٌرات الثقافٌة المتعددة )معارؾ، معتقدات، قٌم، الخ( والتً تفرزها البٌئة الخارجٌة المحٌطة بالمنظمة  البيئة الثقافية:

 المنظمة فرص ٌمكن استثمارها وتهدٌدات ٌجب مواجهتها

 هً المتؽٌرات الثقافٌة التً تسود األسواق الدولٌة التً تستهدفها الشركات الدولٌة البيئة الثقافية في مجال األعمال الدولية:

 وتشتمل البيئة الثقافية على العناصر التالية: 

 Physical Factorsلعناصر الفيزيقية: . ا1

 Demographic Factorsديمغرافية: اللعناصر . ا2

 Behavioral Factorsالعناصر السلوكية: . 3

 

 Physical Factorsلعناصر الفيزيقية: ا .1

  بمجموعتين رئيستين هما:وهذه بدورها تتعلق 

 عناصر الطقس والمناخ:  -أ 

 لخصائص الجسدٌة والمظهر الخارجً: ا -ب 

 الثقافة المادٌة:  -ج 

 

 عناصر الطقس والمناخ:  -أ 

اإلنسانٌة، ونوع السلع المطلوبة، وهً تشمل أشٌاء ظاهرة مثل من حر وبرد وأمطار وجفاؾ، وهذه لها أثر واضح فً تحدٌد الحاجات 

عدم جدوى التروٌج للمالبس الصوفٌة الثقٌلة فً المناطق الحارة، إلى ضرورة تصمٌم السٌارات والمكٌفات لتالئم الطقس السائد فً 

 منطقة السوق الذي تستهدفه
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 لخصائص الجسدية والمظهر الخارجي: ا  -ب 

  ،ٌدرس علماء األجناس المقاٌٌس الجسدٌة فً كل مجموعة بشرٌة 

  مقاومة األمراضحٌث تختلؾ الجماعات البشرٌة فً أشٌاء مثل الطول والوزن واللون وأشكال الجسم وفصٌلة الدم ودرجة 

 االختالؾ وراثٌة أو ؼٌر وراثٌة وقد تكون أسباب 

 المالبس واألثاث واألحذٌة والماكٌنات والسٌارات،  س فً تصمٌم السلع مثلوال تستطٌع منشؤة أن تتجاهل هذه الفروق والتً تنعك

من حٌث بعد المقود من المقعد، ووضع األزرار والمقابض والمكابح بالنسبة لطول الفرد ومتوسط عرض الصدر وذلك فً حالة 

 السٌارة

 

 الثقافة المادية:  -ج 

 األهرامكل شًء من صنع اإلنسان من السكٌن إلى على مل توتش 

  ما هً األدوات والعدد واآللٌات التً ٌستخدمونها وما مدى تنوعها، كٌؾ ٌصنعونها )أي تقنٌة ٌستخدمون(؟ ولماذا ٌصنعونها؟ 

  كثٌرة عن ثقافة أهل معانً )كهربائً، عادي( تعكس وصناعتها ونوعها تحضٌر الطعام، و فً األكلمثال: السكٌن واستعماالتها

ٌه، ومدى تحكمهم فً بٌئتهم كما تعكس قٌمهم، واالهتمام بالمعمار والفنون التشكٌلٌة وأشكال المبانً وحجمها البلد ومستوى التقنٌة ف

تحدد نوعٌة السلع التً تستخدم فً القطر، وبالتالً  )المبانً( الموجودةالهٌكلٌة  بنىوطولها، كلها لها مدلوالت مختلفة، كما أن ال

 تحد أسلوب الحٌاة فٌه. 

 

 Demographic Factorsديمغرافية: الناصر لعا .2

أهم هذه الخصائص على األسواق والممارسات فً كل بلد، واضح فً كل بلد بخصائص معٌنة لها أثر  )السكانٌة(العناصر الدٌمؽرافٌة  تتصؾ

 هي: 

 معدل النمو السكاني:  -أ 

  ،ٌإثر معدل النمو لٌس فقط على حجم السكان مستقبالً، ولكنه ٌإثر أٌضاً على تركٌبة السكان الحالٌة 

  معدل النمو العالً ٌعنً وجود نسبة كبٌرة من السكان فً األعمار الدنٌا، أي وجود نسبة كبٌرة من األطفال والمراهقٌن، مما ٌقود إلى

 ك الفئات، ازدٌاد الطلب على السلع التً تستخدمها تل

  والبلدان النامٌة عادة ذات معدالت نمو مرتفعة، أما البلدان الصناعٌة ففٌها معدالت نمو منخفضة، مما قاد إلى تقلص أسواق السلع

 التً تستخدمها فئات األطفال والمراهقٌن 

 

 حجم األسرة:  -ب 

 سرة "النواة" أو األسرة المباشرة )األب واألم واألطفال(ٌختلؾ حجم األسرة بٌن البلدان، وبٌنما تعنً األسرة فً البلدان الؽربٌة األ 

 نجد األسرة الممتدة فً الدول النامٌة تشمل الجد والجدة واألعمام والخاالت وأبناء العمومة. 

 ٌإثر حجم األسرة على حجم البٌوت واألثاث المطلوب، كما ٌإثر على حجم العبوة المرؼوب فً تصمٌم السلع 
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 لتعليم: ا -ج 

  مستوى التعلٌم فً البلد على الذوق العامٌإثر 

  وبالتالً على النمط االستهالكً، ونوعٌة السلع المرؼوبة 

 نٌة، وذلك من النواحً التسوٌقٌةمثلما ٌإثر على فعالٌة الوسائل التروٌجٌة المختلفة والقنوات المستخدمة، ونوعٌة الرسالة اإلعال 

 ٌالعام، ووجود المعاهد التدرٌبٌة ة مهم جداً، كذلك مستوى التعلٌمأما من ناحٌة اإلنتاج والتدرٌب فمستوى األم 

  إذ تتطلب الصناعة الحدٌثة القدرة على التعامل مع آلٌات معقدة نوعاً ما وقراءة اإلرشادات الخاصة بها، كما تتطلب أن تكون العمالة

 .سهلة التدرٌب، الشًء الذي ٌحققه حد أدنى من التعلٌم

 

 الحضر والريف:  -د 

 متؤخر، واآلخر متقدم، ومنفصالن وجود مجتمعٌن داخل البلد، أحدهما 

 بحٌث ٌنحصر التقدم فً واحد، وٌبقى اآلخر ؼٌر متؤثر وال تصله األسالٌب الحدٌثة، أمر نجده فً كثٌر من البالد 

 ( وقد الحظ الكثٌرون ومن بٌنهم معد هذه المذكرات فً دراسة سابقةRoot & Ahmed, 1979 أن ،) الشركات األجنبٌة تجذبها

المساعدة  المراكز الحضرٌة فً البلدان النامٌة كمواقع لمنشآتها الصناعٌة إذ تكون فٌها العمالة المتدربة متوافرة نسبٌاً، وألن الخدمات

 تتركز فً هذه المراكز

 وارق بٌن المناطق المختلفة فً القطرالشًء الذي ٌساهم بدوره فً تعمٌق الف ن المناطق النائٌة األكثر تخلفاً وتبتعد الشركات ع 

 

 Behavioral Factorsالعناصر السلوكية:  .3

 بنية المجتمع )فرد أم مجموعة(: -أ 

 الحراك االجتماعً:  -ب 

 : والنظرة الى العمل الدٌن -ج 

 نوع المهنة ومجال العمل:  -د 

 اللؽة واالتصاالت:  -ه 

 النظم االجتماعٌة:  -و 

 

 بنية المجتمع )فرد أم مجموعة(:)أ( 

إلى جماعة ٌإثر على أداء العمل فً المنظمات، من حٌث بث الجماعٌة فً العمل، والتكاتؾ مع اإلدارة، وأحٌاناً ضدها، فالٌابانً االنتماء  

مجموعة قد تتخذ الشركة هوٌة لها، والجماعات داخل المنظمات لها دور فً تشكٌل التنظٌم ؼٌر الرسمً الذي قد ٌكون ٌشعر بؤنه جزء من 

عامالً مساعداً إلنجاز العمل أو محبطاً له، من الجانب اآلخر، بعض المجتمعات تركز على الفردٌة وال تنظر إلى الفرد من حٌث أصله 

هذه االعتبارات . الفرد هو أساس بنٌة المجتمع، وما أن ٌبلػ الفرد عمراً معٌناً إال وٌستقل فً سكنه ومالهوجماعته، فً المجتمعات الؽربٌة 

 مهمة جداً فً إدارة األعمال الدولٌة، خاصة فً مجال التعٌٌن والتخدٌم والترفٌه والنقل
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 )ب( الحراك االجتماعي: 

 ينقسم المجتمع عادة إلى طبقات

 هولة االنتقال من طبقة إلى أخرىالفوارق بٌن الطبقات، وس ولكنها تختلؾ فً حدة 

 ر واالنتقال إلى طبقة أعلى متاحفً المجتمع األمرٌكً مثالً الفوارق لٌس حادة فً األكل والمظه 

  ٌكاد امر وعلى النقٌض من ذلك، نجد المجتمع الهندي حٌث الفوارق واضحة والفصل بٌن الطبقات حاد واالنتقال من طبقة إلى أخرى

 ٌكون مستحٌل

  وطبقاً للدٌانة الهندوسٌة الطبقات هً: الحكام، العلماء، التجار، الحرفٌون ثم المنبوذون، والكل ٌولد وٌموت فً طبقته، وال ٌحدث

اختالط أو تزاوج، المجتمع اإلنجلٌزي وسط بٌن األثنٌن، وحٌنما ٌكون الحراك االجتماعً صعباً، فإن ذلك ال ٌشجع روح الرٌادة 

 .لرأسمالٌة والتجارةوا

 

 : والنظرة الى العمل الدين( ج)

كٌؾ ٌتم الربط بٌن العمل والنتائج؟ كٌؾ ٌنظر ألهمٌة لماذا ٌعمل الناس؟ وما الذي ٌدفعهم لذلك؟ خاصة بعد إشباع الحاجات األساسٌة؟ 

 وقت الفراغ والراحة من العمل؟ ماهً المحفزات على العمل واالنتاج )مادٌة ام معنوٌة ام االثنان معاً؟( 

ولٌة حتى تتمكن دراسة منظومة العبادات والقٌم األخالقٌة لكل دولة ٌعد من الضرورات األساسٌة للشركات التً تسعى لدخول األسواق الد

 من التواصل مع عمالئها وفهمهم وتحلٌل سلوكٌاتهم )عادات المسلمٌن فً شهر رمضان( 

 

 ( نوع المهنة ومجال العمل: )ه

  )تختلؾ المجتمعات فً نظرتها للمهن ومجال العمل )حكومً، خاص 

  .وٌإثر هذا فً قدرة الشركات الدولٌة على اجتذاب الكفاءات للعمل بها 

  ،أشارت دراسات عدٌدة إلى أن الناس تختلؾ فً كل بلد من حٌث وضعها فً هرم الحاجات 

  فقد وجدت دراسة معٌنة أن العاملٌن فً شركة عالمٌة معٌنة فً بلدان اسكندنافٌا وهولندا ٌعطون أهمٌة أكبر للحاجة إلى االنتماء مما

 أكبر من تطبٌق األسالٌب الفردٌة،لجماعٌة ستكون له فاعلٌة ٌعطون لتحقٌق الذات وداللة ذلك أن تطبٌق أسالٌب التحفٌز ا

  ًعموماً أوضحت الدراسات أن البلدان تختلؾ من حٌث أهداؾ واحتٌاجات العاملٌن، وأن توقعات العاملٌن تختلؾ، ففً الٌابان مثال

 أن ٌتقاعد. ٌتوقع الموظؾ أن العامل أنه سٌبقى مع الشركة التً ٌنضم إلٌها منذ دخوله سوق العمل إلى 

 

 النظم االجتماعية: ) و( 

 والً إلى القوانٌنتختص هذه بالقواعد الموجهة لسلوك األفراد داخل مجتمعهم، بدءاً من العرؾ والعادات، مروراً بالتقالٌد، وص 

  جتمع على تقٌد المفكل مجتمع ٌضع قواعد تحدد السلوك المقبول والمتوقع فٌه من خالل نظم معٌنة تختلؾ فً مدى إلزامٌتها وهل ٌصر

 أفراده بها أم ال

 قامة حفل مثالً هً ما تعارؾ علٌه الناس فً مناسبات معٌنة ولٌس هنالك إلزام باتباعها ولذا ال ٌعاقب المجتمع من ٌخالفها كإ األعراف

 الزواج فً "قصر أفراح"

  ذراً أو االستؽراب فٌمن ٌخالفهاه شفكل ما ٌفعله المجتمع تجاه من ٌخالفها قد ٌكون النظر إلٌ العادات والتقاليدأما 

  ه ورفض مصاهرته فالمجتمع ٌصر على التقٌد بها، ومن ٌنتهكها ٌتعرض لعقوبة من مجتمعه قد تشمل المقاطعة أو تجنب القيمأما

 والتعامل معه
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  ته )الحبس( أو ماله )الؽرامة( فهً تمثل النظم التً ٌصر المجتمع على اتباعها، وٌعاقب من ٌخالفها مادٌاً بحرمانه من وق القوانينأما

 أو أكثر من ذلك، ولذا على الشركات األجنبٌة والمحلٌة أن تراعى هذه القٌم . 

 

 اللغة واالتصاالت:)ز( 

لؽة خاصٌتها و مرجعٌتها، ولذا تكتسب معرفة لؽة البلد التً تعمل فٌها المنشؤة الدولٌة أهمٌة خاصة، وتنتشر بعض اللؽات فً بلدان لكل  

ة كثٌرة، مما ٌسهل األداء وتحقٌق األهداؾ، من الضروري معرفة لؽة البلد الذي تعمل فٌه الشركة أو على األقل أن تعتمد على من ٌجٌدون لؽ

 البلد. 

إحدى الشركات العالمٌة نقلت إعالنها عن مسحوق ؼسل المالبس المستعملة فً الؽرب إلى إحدى الدول العربٌة بدون تعدٌل، فً اإلعالن 

صورة مالبس متسخة موضوعة على الٌسار ونفس المالبس وهً نظٌفة على ٌمٌن الصورة، وبٌنهما فً الوسط مسحوق الؽسٌل، وبما أن 

 رٌة تقرأن من الٌمٌن، أتت نتٌجة اإلعالن عكسٌة، حٌث ٌرى الناظر مالبس نظٌفة لكنها اتسخت فً نهاٌة الصورة .اللؽتٌن العربٌة والعب

 

حدث ان صدٌقً المؽربً صادؾ مصرٌا فً النروٌج فدار بٌنهما كالم وتعارؾ جمٌل ، الى ان سال المؽربً المصري انت  قال اماراتي : -1

خدام هنا ؟ فؽضب المصري وتؤفؾ وكاد ٌرفع ٌدٌه لٌضربه ، فالمصري ٌعرؾ فً لهجته ان الخدام هو الخادم ، بٌنما المؽربً فً لهجته 

 ! . ان خدام تعنً موظؾ 

  ،باإلضافة إلى اللؽة المسموعة، هنالك ما ٌسمى باللؽة الصامتة 

  ًوهً لؽة اإلشارات، واإلٌماءات، والحركات الجسدٌة، وتعابٌر الوجه التً قد تعنً شٌئاً مختلفاً فً كل ثقافة كهز الرأس ٌمٌناً وٌسارا 

 قة فً ثقافة ما، والرفض فً أخرىالذي قد ٌعنً المواف

 ئاً، بٌنما ٌعتبره الشرقً إساءةلى المكتب فً وجود اآلخرٌن الشًء الذي ال ٌرى األمرٌكً فٌه شٌأو وضع األرجل ع 

  معنى األلوان ٌختلؾ من بلد لبلد، فاألبٌض لون الحداد للمرأة السودانٌة، بٌنما هو األسود عند المرأة المصرٌة، فً حٌن أن األسود

اآلخرٌن، ٌحتفظ األمرٌكً بمسافة بٌنه وبٌن محدثه، بٌنما ٌرى الالتٌنٌون فً ذلك  لون االحتشام عند المرأة الخلٌجٌة، وفً مخاطبة

  .تعالٌاً وصلفاً 

 

 الموائمة بين الثقافات المختلفة:ثانيا:  

 رؤى ووجهات نظر لتوائم الشركات الدولية مع الثقافات المختلفة في األسواق التي تستهدفها: 3هناك 

  

 التي ال ترى إال الفوارق تعدديةوجهة النظر الهي األولى: 

  وتركز علٌها، وتعامل كل وضع وكل شخص أجنبً وكؤنه مختلؾ تماماً، ٌطؽى الشعور باالختالفات على هذه الرإٌة 

 ات الصادرة من الرئاسة وهً ترى أن كل موقؾ محلً فً البلد المضٌؾ هو موقؾ فرٌد ال تنطبق علٌه األسالٌب اإلدارٌة والتعلٌم

 فً المقر

  تطلب اإلدارة المحلٌة فً فرع الشركة فً البلد المضٌؾ أن تمنح سلطات وتفوٌضاً واسعاً التخاذ القرارات على حسب ما ترى، أو قد

هذا التوجه ٌحد من ابداعات الشركات الدولٌة فً األسواق تقوم الرئاسة من تلقاء نفسها بترك قدر كبٌر من القرارات إلدارة الفرع، 

 التً تستهدفها
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 السابعالموضوع  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 6الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 النسخ ؼٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملؾ محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

  الرؤية األحادية هيالثانية: 

  على تطبٌق نفس األسالٌب المتبعة فً البلد األم التً تركز 

  ،على اعتبار أنها األمثل، وأنها التً ٌجب أن تراعى فً اإلدارة، وفً تصمٌم المزٌج التسوٌقً وإدارة الموارد البشرٌة وؼٌر البشرٌة

 ، قد ٌضر الشركة الدولٌة كثٌراً تجاهل هذه الفروقات 

  وقد ٌإدي إلى القرار الخاطئ، ٌدرك بعض أصحاب هذه النظرة وجود االختالفات، لكنه ٌصر على كون التؽٌٌر مهماً، أما البعض

 اآلخر فمؽمور برإٌاه الضٌقة وال ٌرى سواها 

 

 ومزيج من الرؤية األولى والثانيةالنقيضين بين الرؤية الثالثة:  

  ،ومالمح من البلد المضٌؾٌحمل مالمح األصل فً البلد األم 

 ات الثقافٌة فً األسواق الدولٌةوهذا التوجه األكثر مالئمة لتعامل الشركات الدولٌة مع المتؽٌر 

  من السهل قبول تؽٌٌر أو إبداع، إذا كان ال ٌتعارض مع القٌم األساسٌة فً المجتمععلى سبٌل المثال وفً التعامل مع منظومة القٌم 

 ، وحتى إذا كان ٌتعارض مع قٌمة هامشٌة، فلٌس من الصعب تبنٌهلدولٌة الذي تعمل فٌه الشركة ا

  مع قٌمة أساسٌة فسٌرفضأما إذا كان ٌتعارض 

  ٌمكننا ذكر أمثلة عدٌدة كمؤكوالت ومشروبات محرمة على الشركات األجنبٌة تفادي تقدٌمها أو التروٌج لها، وضرورة إعطاء

 العاملٌن وقتاً ألداء الشعائر الدٌنٌة.

 ةالتفاوض والفوارق الثقافيثالثا: 

 هو االتفاق على تضٌٌق الخالفات والوصول الى نتٌجة ٌرضاها الطرفان المتفاوضان من خالل الحوار واالخذ والرد . : التفاوض

نتعرض الى مثل هذه المواقؾ واكثر ، ؼٌر ان ما ٌمٌزها عن االعمال المحلٌة هنا ، هو اننا كثٌرا ما نجد انفسنا وفً االعمال الدولٌة : 

 نتفاوض مع أناس من ثقافات مختلفة . 

 وفٌما ٌختص بالعملٌة التفاوضٌة نفسها ، فقد الحظ بعض الدارسٌن ان الجنسٌات تختلؾ فً سلوكها خالل العملٌة 

  تسم بالتركٌز على النهج المنطقًاألمرٌكً مقارنه بالمفاوض العربً ٌأسلوب المفاوض 

  بٌنما ٌمٌل المفاوض العربً الى استخدام الخطاب العاطفً ، وان األخٌر ٌنظر الى المواعٌد على انها مجرد مإشرات عامه ، وانه

 . ٌمٌل الى اتخاذ موقؾ متطرؾ ، لكنه ٌإمن بالتنازل ، وٌتوقع ذلك من الطرؾ االخر 

  كذلك ٌسعى المفاوض العربً الى بناء عالقات طوٌله االجل مع الطرؾ االخر ، ولهذه األسباب ، ٌجد المفاوض األمرٌكً ان

 التفاوض مع العربً مرٌح اكثر من التفاوض مع جنسٌات أخرى عدٌده . 

  الرشاوي(×) كذلك تشٌر دراسات الى طرٌقه المفاوض الشرقً التً تعتمد على االكرامٌات 

 

كأنت ال تحتاج إلى البحث عن الّسعادة؛ فهي ستأتيك حينما تكون قد هّيأت لها موقع إقامتها في قلب
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 الثامن الموضوع  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 1الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-.cofewww منتدٌات كوفً كوب 
 

 المالٌةالبٌئة :  الثامنالفصل 

  :المحتوٌات

  منظمات تعمل لتحرٌر التجارة: أوالً 

  منظمات تعمل فً تموٌل موازٌن المدفوعات: ثانٌاً 

  رواالستثمامنظمات تعمل فً تموٌل التنمٌة : ثالثاً 

 والخدمات المساعدة راالستثمامؤسسات تعمل فً ضمان : رابعاً 

 أوالً: منظمات تعمل لتحرٌر التجارة: 

 World Trade Organizationمنظمة التجارة العالمٌة: 

  بعد الحرب العالمٌة الثانٌة، كان تفكٌر معظم الدول متجهاً حٌنها إلى تكوٌن منظمة للتجارة الخارجٌة، لتشجٌع التبادل التجاري بٌن

 الدول، 

  ٌات م، إال أن الوال7441دولة عام  56بل إنه تم فعالً اجتماع فً هافانا نتج عن مٌثاق هافانا الداعً إلى قٌام منظمة للتجارة، وقد وقعته

المتحدة خاصة مجلس الكونجرس، عارض االنضمام إلى المنظمة خوفاً من فقدان حق اتخاذ قرارات سٌادٌة لمنظمة ال تسٌطر علٌها 

 الوالٌات المتحدة، 

  ولذا اكتفى بالعمل من خالل اتفاقٌة هً اتفاقٌة الجات المعروفة، اآلن وبعد خمسٌن سنة من ذلك، وفً آخر دورة للجات )دورة

م، وافق المتعاقدون على خلق منظمة التجارة العالمٌة، وأصبح كل األطراف 7444واي( الموقع علٌها فً مراكش فً أبرٌل أوروج

 م ومقرها جنٌف بسوٌسرا، 7445الجدٌدة، والتً قامت رسمٌاً فً ٌناٌر  المتعاقدٌن فً الجات أعضاء فً المنطقة

  هً:  أربع مهاموقد نصت اتفاقٌة اإلنشاء على أن للمنظمة 

o  .تقدٌم منبر ألعضائها للمفاوضات التجارٌة متعددة األطراف، وإطار لتنفٌذ نتائجها  

o  .إدارة إجراءات تسوٌة النزاعات 

o .إدارة آلٌة استعراض السٌاسات التجارٌة 

o  .التعاون مع صندوق النقد والبنك الدولٌٌن ووكاالتهما، من أجل تنسٌق وتناغم السٌاسات االقتصادٌة العالمٌة 

 اهم مبادئ المنظمة: 

  مبدأ الدولة األولى بالرعاٌةMost Favored Nation:  المبدأ منصوص علٌه فً اتفاقٌة الجات أٌضاً، وٌقصد به أن هذا

 على أي دولة عضو تمنح مٌزة تجارٌة لدولة عضو أخرى، أن تمنح تلك المٌزة لجمٌع الدول األخرى األعضاء فً المنظمة أٌضاً. 

  مبدأ الشفافٌةTransparency : وٌقصد بذلك نشر المعلومات حول القوانٌن واللوائح الوطنٌة، والممارسات الشائعة التً قد

تؤثر على التجارة، وذلك بشكل واضح، كذلك تعنً الشفافٌة أن تقتصر حماٌة الصناعة الوطنٌة من المنافسة األجنبٌة على القٌود 

 ٌر الجمركٌة غٌر مقبولة، كونها ستاراً ال ٌعرف ما وراءه وٌصعب تتبع آثارها. إن القٌود غ الجمركٌة فقط، حٌث
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 الثامن الموضوع  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 2الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-.cofewww منتدٌات كوفً كوب 
 

  مبدأ المعاملة الوطنٌةNational – Treatment:  وهو مبدأ متضمن فً الجات أٌضاً، وٌقتضً فً جوهره التزام الدول

 األعضاء بمنح المنتج األجنبً نفس المعاملة الممنوحة للسلع المحلٌة على صعٌد التداول والتسعٌر والضرائب والمواصفات. 

 هٌكل منظمة التجارة العالمٌة: 

 مستوٌات هً :  ثالثةمن  للمنظمةٌتكون الهٌكل التنظٌمً 

المنظمة ، وقد وٌنعقد مره كل عامٌن ، وٌتكون من ممثلٌن لجمٌع أعضاء  المنظمةالعلٌا فً  السلطةو والذي ه المؤتمر الوزاري : .7

 م ، ومازال ٌنعقد بانتظام 7446قد المؤتمر األول فً دٌسمبر انع

، وٌعمل المجلس  الوزارٌةبٌن المؤتمرات  مع ما، وٌجت الوزارٌةوالقرارات  باالتفاقٌةالذي ٌشرف على تنفٌذ العمل  المجلس العام : .2

، وٌتكون المجلس من ممثلٌن لجمٌع الدول األعضاء ، ولهذا  التجارٌةأٌضا كجهاز لتسوٌه المنازعات ، وكالٌه لمراجعه السٌاسات 

 .  الفكرٌة ٌةالملكبجوانب  مجالس فرعٌة كمجلس تجارة السلع  و مجلس تجارة الخدمات و مجلس التجارة المتعلقةالمجلس 

المتعددة األطراف ولجنه قٌود موازٌن المدفوعات وتعمل هذه اللجان فً اداره االتفاقٌات  والتنمٌة التجارةكلجنه  : المختلفةاللجان  .3

 وتنحصر مهامها فً تقدٌم تقارٌر باإلجراءات التً تقوم بها الى المجلس العام .  المختلفةً المجاالت ف

 منظمات تعمل فً تموٌل موازٌن المدفوعات  ثانٌا:

 صندوق النقد الدولً : 

  ترتٌب الوضع  ألعاده، وذلك  األمرٌكٌة المتحدةوالٌات لفً مدٌنه برٌتون وودز با 7444على انشاء هذا الصندوق عام  الموافقةتمت

 خلق منظمه دائمه تعمل على وٌهدف الصندوق الى واالقتصاد العالمٌٌن  التجارةالنقدي العالمً بعد انهٌار نظام قاعده الذهب ، وتردي 

  ًوازدٌاد  االقتصادٌة التنمٌةمن اجل  الدولٌة التجارةتشجٌع التعاون النقدي بٌن الدول األعضاء وتٌسٌر التنوع والتوسع ف

 الدخول . 

  بٌن الدول  الجارٌةبالمعامالت  المتعلقةالعمل على ثبات أسعار صرف العمالت ووضع نظام متعدد األطراف للمدفوعات

 األعضاء 

  ًالتخلص من قٌود الصرف األجنب 

  مساعده الدول التً تعانً من اختالل مٌزان المدفوعات ، بوضع موارد الصندوق فً اٌدٌها دون الحاجه الى اتخاذ تدابٌر

 كماشٌه فً اقتصادٌاتها لتقصٌر امد االختالل .ان

  م ، بواسطه ادارته العلٌا لٌصبح  7449% فً عام 59( بلٌون دوالر امرٌكً ، وتمت زٌادته ب49الصندوق المدفوع ) رأسمالكان

ٌات الدول األعضاء بلٌون دوالر ، ٌدٌر الصندوق مجلس محافظٌن من وزراء مال 325( بلٌونا ، وحالٌا ٌبلغ مجموع المساهمات 745)

 دوله حالٌا ،  785والتً ٌبلغ عددها 

  رأسمالتساهم الدول األعضاء فً  مدٌرٌن تنفٌذٌن لمجلس المحافظٌن ٌوجد مجلس  باإلضافةمره كل عام ، وٌجتمع مجلس المحافظٌن 

 اعتمادا على الدخل القومً والوزن التجاري لكل دوله .  مختلفةالصندوق بنسب 
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 الثامن الموضوع  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 3الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-.cofewww منتدٌات كوفً كوب 
 صندوق النقد العربً : 

  ملٌون دٌنار عربً  259قدره  برأسمال المتحدة العربٌةومقره اماره أبو ظبً فً االمارات  7416تم تأسٌس صندوق النقد العربً عام

ملٌون دٌنار  546ملٌون دٌنار عربً مصرح به المدفوع  6999الحالً  ورأسماله الخاصةوحدات من حقوق السحب  3والذي ٌعادل 

 ملٌون دٌنار عربً  218اطات تبلغ ملٌار امرٌكً تقرٌبا( وله احتٌ 3.24عربً ) 

  فقط ، ولٌس عمله عادٌه ، ٌشبه الصندوق  المركزٌة، والدٌنار هو وحده حسابٌه تتعامل بها البنوك  العربٌةوتساهم فٌه جمٌع الدول

ومدٌر عام  تنفٌذٌٌنالعربً صندوق النقد الدولً فً أهدافه واداراته حٌث ٌدٌره مجلس محافظٌن ٌجتمع مره كل عام ، ومجلس مدٌرٌن 

  اما أهدافه فهً :ٌعاونه خبراء وموظفون 

o  تصحٌح االختالل فً موازٌن الدول األعضاء 

o الخارجٌةوٌل والعمل على ازاله القٌود على المدفوعات استقرار أسعار صرف العمالت بٌن األعضاء وتحقٌق قابلٌتها للتح  . 

o  العربٌة المالٌةتطوٌر األسواق  

o  الدولٌة واالقتصادٌة النقدٌةتنسٌق مواقف الدول األعضاء فً مواجهه المشكالت  

o  . تسوٌه المدفوعات بٌن الدول األعضاء 

 منظمات تعمل فً تموٌل التنمٌة و االستثمار :  ثالثا :

 والتعمٌر :  لإلنشاءالبنك الدولً  

  التً أنشئ بها صندوق النقد الدولً ،  االتفاقٌة( وبموجب نفس 7444والتعمٌر فً نفس العام )  لإلنشاءالبنك الدولً  تأسٌستم 

  المدفوع  ورأسماله( دوله ، 785فً البنك ، وحالٌا بلغ عدد الدول األعضاء ) العضوٌةفً الصندوق شرط  العضوٌةكما ان من شروط

، اذ انه  التجارٌةملٌار دوالر ، وٌعمل البنك كمصارف  784ملٌار دوالر امرٌكً تقرٌبا ، بٌنما راس المال المصرح به ٌبلغ  77.5

 ٌدار البنك بطرٌقه مماثله ٌعتمد فً تموٌل عملٌاته على األموال التً تقترضها من السوق المالً اكثر من اعتماده على راس ماله ، 

هم وزراء مالٌه الدول األعضاء ثم مجلس مدٌرٌن تنفٌذٌٌن وله رئٌس تعاونه هٌئه  محافظٌنصندوق النقد ، حٌث له مجلس  ألسلوب

 دد اهداف البنك فٌما ٌلً : وتتحادارٌه ، 

o  لتنمٌه موارد اإلنتاج فً الدول  الدولٌةعلى موازٌٌن المدفوعات بتشجٌع استثمار األموال  والمحافظة العالمٌة التجارةالعمل على نمو

  المستفٌدة

o  الخاصة األجنبٌةتشجٌع استثمار رؤوس األموال 

o  فً الدول األعضاء  الخاصة االقتصادٌةمنح القروض الى المؤسسات 

 :  ما ٌلًوتشتمل وظائف البنك على 

 كما ٌقوم البنك بضمان القروض التً  التجارٌةبشروط السوق  العالمٌةتستطٌع االقتراض من السوق  تقدٌم القروض للدول التً ال ،

  النامٌةٌقدمها المستثمرون العادٌون لمشارٌع فً الدول 

  وبناء المطارات والمحطات  الزراعٌة اآلالتفً شراء  المحتاجةمنح ائتمان متوسط االجل وطوٌل االجل ، لمساعده الدول ،

 ، وٌقدم البنك قروضه عاده بشروط مٌسره . الهٌكلٌة، ومشارٌع البنً  الكهربائٌة

  اإلنتاجٌةانعاش االستثمار الدولً عن طرٌق المشروعات  

  لألعضاء الفنٌةتقدٌم المساعدات  . 
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 االقتصادي واالجتماعً :  لإلنماءالصندوق العربً 

  م  7414اعماله فً دوله الكوٌت عام  م  ، وبدا مزاوله 7461اتخذ قرار انشائه فً مؤتمر القمه العربً المنعقد بالخرطوم عام

( بلٌون دوالر مدفوع منها 291ملٌون دٌنار كوٌتً )  899قدره مائه ملٌون دٌنار كوٌتً ، زٌد عده مرات لٌصبح حالٌا  برأسمال

 .  العربٌةملٌون دٌنار ، وتساهم فٌه كل الدول  663

 واالقتصادي  واالجتماعً : لإلنماءاهداف الصندوق العربً 

  وذلك بقروض مٌسره للحكومات والهٌئات والمؤسسات  العربٌةذات الطابع االستثماري فً الدول  االقتصادٌةتموٌل المشارٌع ،

 .  المشتركة العربٌة، وٌعطً افضلٌه للمشارٌع  والخاصة العامة

  تنمٌه وتطوٌر االقتصاد العربً  بطرٌقه مباشره او غٌر مباشره ، بما ٌكفل والخاصة العامةتشجٌع توظٌف األموال 

  االقتصادٌة التنمٌةفً مجاالت  الفنٌةتوفٌر الخبرات والمعونات  . 

 :  للتنمٌةالبنك اإلسالمً 

  ًدوله   56ه من أعضاء المؤتمر اإلسالمً ، وحالٌا به  7384م الموافق  7414فً جده عام  للتنمٌةتم تأسٌس البنك اإلسالم

نك حالٌا ثالثٌن الف ملٌون دٌنار إسالمً ، وٌدار البنك بواسطه مجلس محافظٌن تحت مجلس مدٌرٌن عضوا ، وٌبلغ راس مال الب

 تنفٌذٌٌن ، مع مدٌر عام .

 وذلك وفقا  اإلسالمٌةللدول األعضاء والمجتمعات  واالجتماعٌة االقتصادٌة التنمٌةلتموٌل  المالٌةتعبئة الموارد  ٌهدف البنك الى ،

التً ٌقتصر نشاطها على تقدٌم القروض للمشارٌع  التقلٌدٌة التنمٌة للمؤسساتبالفوائد اطالقا ، وخالفا  ٌتعامل وال،  الشرٌعة ألحكام

 .  التنموٌة

 :  التالٌة اإلضافٌةٌقوم البنك اإلسالمً بالمهمات 

o فً الدول األعضاء ، واالستثمار فً مشروعات البنٌان االقتصادي  اإلنتاجٌةفً رؤوس أموال المشروعات والمؤسسات  المشاركة

 او طرق التموٌل األخرى .  المشاركةواالجتماعً فً الدول األعضاء عن طرٌق 

o بٌن الدول األعضاء .  الخارجٌة التجارةفً تنمٌه  المساعدة 

o  . قبول الودائع واجتذاب األموال باي وسٌله شرعٌه أخرى 

o فً القطاعٌن العام والخاص فً الدول األعضاء  اإلنتاجٌةالمشروعات والبرامج  منح القروض لتموٌل 

  المؤسسات  ال تقبلللمشارٌع فقط ، نجد البنك اإلسالمً ٌساهم فً المشارٌع ، وبٌنما  باإلقراض التنموٌةبٌنما تكتفً المؤسسات

، ٌعطٌها البنك  التجارةبتموٌل  التنموٌةتهتم المؤسسات  ودائع ، ٌقبلها البنك اإلسالمً وكانه بنك تجاري ، وفٌما ال التنموٌة

 اإلسالمً اهمٌه خاصه ، فهو اذن بنك فرٌد من نوعه ، ومتمٌز فً مفهوم . 
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 ( :  المالٌة) المخاطر  المساعدةرابعا : مؤسسات تعمل فً ضمان االستثمار والخدمات 

 :  المالٌةالمخاطر 

 أنواع ( 3)  العملةمخاطر تقلبات أسعار  -أ 

 مخاطر التحوٌل  -ب 

  السٌادةمخاطر  -ج 

 :  المالٌةالتامٌن ضد المخاطر 

 الصادرات وائتمانلضمان االستثمار  العربٌة المؤسسة .1

 األهداف (  – النشأة)  

 لتامٌن االستثمار وائتمان الصادرات اإلسالمٌة المؤسسة .2

 األهداف (  – النشأة)  

 ( لضمان االستثمار ) مٌجا الدولٌة الوكالة .3

 األهداف (  – النشأة) 

 :  القطرٌةالوكاالت  .4

 تامٌن االستثمار 

 التأمٌن على الودائع 

 بٌن الدول ومواطنً الدول األخرى  االستثمارٌةمركز تسوٌه النزاعات 

 ) األهداف ( .  م 7466انشأها البنك الدولً 

 

 

 

ةالفرق بٌن المثابرة و العناد هو أن األولى تعتمد على إرادة قوٌة و الثانٌة تعتمد على إرادة ضعٌف
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 والمشاركون فٌهااالسواق  – المالٌةالبٌئة :  التاسعالفصل 

  :المحتوٌات

 العالمٌة والمالٌة األسواقالتطورات فً أوالً : 

  األسواق المالٌةثانٌاً : 

  صنادٌق السٌادة ثالثاً : 

 بنك التسوٌات الدولٌةرابعاً : 

 المالٌةاالسواق 

 التطورات فً األسواق العالمٌة والمالٌة  .1

  ٌثبت الواقع ان انتقال راس المال بٌن الدول كأهم نوع من التعامالت بٌن الدول متخطٌا بذلك التجارة واالستثمار المباشر ) حجم

 . (  3002فً ابرٌل 2.3التعامل الٌومً فً أسواق العمالت ب

 العوامل الذي ساعدت على زٌادة حجم انتقال راس المال بٌن الدول : 

  رفع القٌود عن المعامالت المالٌة 

  . تقنٌه التكنولوجٌا والمعلومات 

  )انتشار األوراق المالٌة ) التورٌق 

  تحول الشركات الخاصة والعائلٌة لشركات مساهمه 

 ع البنكنوت . تموٌل الحكومة لمٌزانٌتها بطرح السندات بدال من طب 

  العولمة 

  السلع المالٌة الجدٌدة 

  كبر حجم المؤسسات المالٌة 

  : رفع القٌود عن المعامالت المالٌة 

لتعوٌم وقد بدا ذلك تدرٌجٌا فً السبعٌنات بتعوٌم الدوالر أوال الشً الذي عنً بعد مده تعوٌم العدٌد من العمالت األخرى , وكان ان خلق هذا ا

 سوقا جدٌده ٌضارب فٌها المتعاملون من اجل تحقٌق الربح , فالعمالت ثابته السعر ال تعطً مجاال لجنً األرباح من المضاربة فٌها . 

 نٌة التكنولوجٌا والمعلومات : تق 

 تقنٌه المعلومات حولت األموال الى بٌانات ومعلومات وبذا ٌمكن نقلها بٌن الدول بسرعه البرق دون الحاجه الى نقل األموال ذاتها , حٌث

سهلتا المعامالت لنقل الملكٌة او أصبحت النقود مجرد ارقام فً سجالت وبذا مكنت ثوره المعلومات من نقل هذا الكم الهائل , التقنٌة واالتمته 

تلقً وارسال أوامر الشراء بٌن المصارف او تبادل األسهم فً البورصات , ولم ٌعد مسافر الٌوم ٌحتاج الى الشٌكات السٌاحٌة فبطاقة 

 الصرف االلً تستخدم فً كل مكان . 
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 : )انتشار األوراق المالٌة ) التورٌق 

ألسهم والسندات العادٌة , والسندات القابلة للتحوٌل والكمبٌاالت , الخ بطرٌقه ضخمه , من جانب الفرد ازداد التعامل باألوراق المالٌة كا

 العادي , زاد عدد من ٌملكون اسهما فً البورصة او من ٌشتركون فً صنادٌق استثمارٌه وذلك الزدٌاد الدخل , وازدٌاد الوعً االستثماري 

  : تحول الشركات الخاصة والعائلٌة لشركات مساهمه 

كذلك هناك تحول الشركات الخاصة والشركات العائلٌة الى شركات مساهمه خالقه بذلك فرصا استثمارٌه جدٌده امام كثٌر من المستثمرٌن , 

 لم ٌكن بعضهم ٌمتلك أدوات استثمارٌه . 

 ع البنكنوت : تموٌل الحكومة لمٌزانٌتها بطرح السندات بدال من طب 

 قد بدأت كثٌر من الدول تلجأ الى ذلك , كما راٌنا فً الكوٌت والسعودٌة خالقه بذلك المزٌد من األدوات االستثمارٌة . 

  : العولمة 

 أظهرت فرصا امام الشركات الدولٌة للتوسع ولجوء الشركات والمؤسسات الى طرح األسهم والسندات لتموٌل التوسع.

 ٌدة: السلع المالٌة الجد 

عهم االنتعاش وزٌاده المتعاملٌن , كان البد ان ٌؤدٌا الى ابداعات وابتكارات جدٌده ٌعدها مصممو الخدمات المالٌة تالئم المستثمرٌن واوضا

ة االجل المالٌة , ولمنحهم خٌارات الستخدام أموالهم , باإلضافة الى تعدد أنواع األسهم عامه ومفضله وفئاتها او السندات القصٌرة والطوٌل

 أنواعها :بدأت تظهر سلع جدٌده فً تبادل العمالت ظهرت مثال خٌارات عقود االجل , 

 تورٌق األصول -أ 

 المشتقات  -ب 

  : كبر حجم المؤسسات المالٌة 

ٌنها واصبح كلما كبر حجم السوق كلما ازدادت فرص التخصص واالستفادة من اقتصادٌات الحجم الكبٌر , واالن وقد انفتحت األسواق فٌما ب

بإمكان الشركات العمل فً اكثر من سوق , غدا الحجم األمثل المطلوب لالستفادة من وفرات الحجم الكبٌر اكبر , من الجانب االخر , هناك 

ال تشابه متزاٌد فً الطلب على الخدمات المالٌة فً الدول المختلفة , وتقارب فً أسالٌب الصرافة , مما جعل شركات بطاقات االتمان مث

 تروج لبطاقاتها فً اعداد متزاٌدة من دول العالم , وكذلك نجد الصرافة االلٌه فً كل البالد . 
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 األسواق المالٌة  .2

  : األسواق المالٌة العالمٌة 

ه تتم فً األسواق المالٌة العالمٌة , عملٌات الوساطة لألرصدة المالٌة بٌن المودعٌن والمستثمرٌن الباحثٌن عن مجاالت امنه وعوائد مجزٌ

,  ألموالهم بٌن الشركات والحكومات الباحثة عن السٌولة والتموٌل , وتلعب البنوك التجارٌة والمؤسسات المالٌة دورا مهما فً هذه الوساطة

 تركز األسواق المالٌة العالمٌة فً بلدان معٌنه , ومدن تعرف بالمراكز المالٌة الدولٌة , أهمها نٌوٌورك ولندن وطوكٌو . ت

  : ًأسواق النقد األورب 

احتٌاجات سوق النقد األوربً مصدر مهم للسٌولة والتموٌل امام الشركات العالمٌة , فهو بذلك مصدر رئٌسً لإلقراض قصٌر االجل لتموٌل 

 راس المال العامل لتلك الشركات , وباإلضافة الى أسواق لندن وبارٌس وزٌورخ توجد أسواق نقد " ٌورو" فً البهاما وسنغافورة وطوكٌو

  : ًأسواق الصرف األجنب 

ندن الذي بلغ حجم ٌتركز التعامل فً ثالثة أسواق رئٌسٌه هً لندن ونٌوٌورك وطوكٌو , واكبر هذي األسواق على االطالق , هو سوق ل

% ثم هونج 8% ثم طوكٌو بنسٌه 72% من حجم السوق العالمً وتأتً نٌوٌورك خلف لندن بنسبه 22حوالً  3002التداول العالمً عام 

 % . 5كونج وسنغافورة 

  : أسواق القروض والسندات 

, وتشمل إصدارات العمالت  7992الدولٌة عام  اتفاقٌه تحرٌر أسواق المال , التً وقعها العدٌد من أعضاء منظمه التجارة –العولمة 

الرئٌسٌة والدول التجارٌة , وٌقوم بطرح هذه اإلصدارات فً سوق السندات األوربً واألسواق األخرى عمالء مختلفون كالحكومات 

ختلفة , لكن الواقع ٌطغً المركزٌة و االقلٌمٌة من دول صناعٌه ونامٌه , ومن مؤسسات العامة فً هذه الدول , كما انها تقوم بعمالت م

 الدوالر والٌورو والٌن والعمالت األخرى . 

 أسواق القروض : 

تقوم المصارف العالمٌة أساسا بتقدٌم القروض للدول والمؤسسات والشركات , كما تقوم بذلك أٌضا المؤسسات التموٌلٌة والتنموٌة وقد أدت 

تصادٌات مثال , الى نمو فلكً فً حجم القروض المقدمة , تقدٌم القروض هو عمل نفس العوامل المذكورة سابقا كرفع القٌود وتحرٌر االق

المصارف األساسً والسٌولة ضرورٌة  لقٌام التجارة واالستثمار عالمٌا ومحلٌا , لكن رفع القٌود الذي شمل البنوك جعلها تدخل مجال 

 االستثمار . 

  : )أسواق األسهم ) البورصات 

هم الشركات المسجلة فٌها , وهً مٌدان خصب لالستثمار ومصدر مهم لتموٌل المشروعات الجدٌدة والشركات البورصات مجال تداول اس

 وللتوسع والشركات المتعسرة ولالستحواذ على شركات قائمه . 
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 البورصات العربٌة : 

فً العالم العربً بورصات قدٌمة كبورصة القاهرة وأخرى جدٌده كبورصة عمان وباإلضافة الى هاتٌن هناك بورصات السعودٌة واألردن 

 والبحرٌن والكوٌت واإلمارات وتونس والمغرب . 

بلٌون دوالر  28التً فاقت شركه , وان بورصة السعودٌة اكبرها من حٌث الرسملة  280القاهرة اكبرها من حٌث عدد الشركات المسجلة 

وٌمكن القول بانها كلها فً نمو , لكن هذه البورصات عموما تنمو ببطء , وتعانً البورصات العربٌة من ضعف الوعً  3008فً 

 االستثماري , وقله عدد الشركات المساهمة المسجلة , وضعف األطر القانونٌة وضحالة األسواق الثانوٌة . 

 الالعبون الكبار : 

مصرفا أمرٌكٌا ضمن المائة األولى ,  32ضمن اكبر عشرٌن مصرفا فً العالم , كما ان هناك  8در الوالٌات المتحدة القائمة , اذ لدٌها تتص

 ثم برٌطانٌا , الصٌن , كندا , الٌابان . 

 التموٌل اإلسالمً : 

 خاطر , كما ٌمنع تداول الدٌن بهامش ربحً ,ٌمنع الربا ) الفوائد( والتعامل بالمحرمات وٌتمسك بالمشاركة فً الم هو تموٌل

 ومن انواعه : 

o  المرابحة 

o  المشاركة 

o  اإلجارة 

مصرف إسالمً فً العالم , وٌعتبر مصرف الراجحً  200ٌنمو مجال التموٌل اإلسالمً بسرعه وتزداد المنافسة فٌه , فهناك حالٌا اكثر من 

بلٌون( وهذه اكبرها اذ أصول المصرف الرابع فً الترتٌب ) بنك قطر اإلسالمً ( 32) السعودٌة ( اكثر المصارف ثم بنك دبً اإلسالمً )

 صول ما قبله , وكذلك مصرف إسالمً مالٌزٌا هو الخامس بحجم مماثل . تعادل ربع أ

  : المصارف المركزٌة األسٌوٌة 

المصارف المركزٌة عموما العب أساسً فً الساحة , خاصه مصارف الدول التجارٌة الرئٌسٌة , بٌد ان العدٌد من المصارف المركزٌة 

الساحة الدولٌة , وذلك الزدٌاد اهمٌه تلك الدول االقتصادٌة , ولنموها المذهل , وصادراتها األسٌوٌة اصبح مرشحا للعب أدوار متزاٌدة فً 

 ترٌلٌون دوالر . 3المتزاٌدة التً جعلت ارصدتها األجنبٌة تتراكم فً مصارفها المركزٌة , حالٌا ٌقدر ان ارصده الصٌن بلغت 

 صنادٌق السٌادة :  .3

 لحكومات ,هذه صنادٌق استثمارٌه تملكها وتدٌرها ا 

 ًفوائض موازٌن المدفوعات وفوائض المٌزانٌات الحكومٌة , إٌرادات التخصص او الصادرات السلعٌة ,  مصدرها عاده ه 

  ومع ان هذه الصنادٌق موجوده من زمن , وبعضها ٌعود الى الخمسٌنٌات القرن الماضً , اال ان أهمٌتها فً ازدٌاد وٌتوقع لها  ان

 المال العالمٌة فً المستقبل ,  تلعب دورا اكبر فً أسواق
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 , هو حجمها الضخم والمتنامً فً السنوات األخٌرة اما اهم الدول صاحبه هذه الصنادٌق فهً الدول الخلٌجٌة ,  واحد أسباب ذلك

, تعقبها  بلٌون دوالر 824الصٌن وسنغافورة وروسٌا والنروٌج اكبر هذه الصنادٌق هو هٌئة أبو ظبً لالستثمار التً تدٌر ما قٌمته 

 .  3008بلٌونا ,  220بلٌون , مؤسسه حكومة سنغافورة لالستثمار  322مؤسسه النقد السعودي 

  تلعب هذه الصنادٌق دورا مهما فً امداد العالم بالسٌولة , واعاده تخصٌص الموارد المالٌة , لكن هناك تخوفا بسبب عدم الشفافٌة و

إرشادات طوعٌه ال دارت الصنادٌق دعمها صندوق النقد الدولً , كما قامت منظمه تعدد األهداف وانها قد تشغل للسٌطرة واتت ب

  التعاون والتنمٌة بإصدار قواعد إرشادٌه للدول المتلقٌة لهذه االستثمارات ,لتتجنب السٌاسات الحمائٌة وتدعم مناخا استثمارٌا شفافا .

 بنك التسوٌات الدولٌة :  .4

 نٌة بنظام المقاصة بٌن البنوك , الذي ٌشرف علٌه عاده البنك المركزي . التسوٌة تتم داخلٌا فً النظم الوط 

 حالٌا تقتصر وظٌفه بنك التسوٌات الدولٌة : 

 : ومواصلة دوره كبنك مركزي للبنوك المركزٌة ٌجري التسوٌات بٌنها , حٌث ٌقوم كل  القٌام بالعملٌات المصرفٌة قصٌره االجل

 بنك مركزي بتبنً مطالبات البنوك التجارٌة فً بلده . 

 : ومناقشة أي تعدٌالت مقترحه على اإلجراءات والممارسات على المستوى الدولً , ومن اهم  منبر للتنسٌق بٌن البنوك المركزٌة

ٌا , وضع المؤشرات والنسب المالٌة الدنٌا المطلوبة لسالمة البنوك المالٌة , مثل حجم السٌولة النسبً وكفاٌة راس وظائف البنك حال

 المال , واالحتٌاطات بالنسبة الى األصول لكل مصرف

 

 

 

 

 

الفرق بٌن المثابرة و العناد هو أن األولى تعتمد على إرادة قوٌة و الثانٌة تعتمد على إرادة ضعٌفة
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 التخطٌط االستراتٌجً الدولً:  العاشرالفصل 

  :المحتوٌات

 مفهوم التخطٌط االستراتٌجً أوالً : 

  االستراتٌجً  طالتخطٌمراحل ثانٌاً : 

 أوالً: مفهوم التخطٌط االستراتٌجً:

 تحدٌد األهداف، وتحدٌد العمل الضروري لتحقٌقها: التخطٌط 

 :ًاتجاهات واهداف المنظمة وتخصٌص الموارد الالزمة  تقٌٌم بٌئة المنشأة ونقاط قوتها الداخلٌة، ومن ثم تحدٌد التخطٌط االستراتٌج

 لتحقٌق األهداف المطلوبة

  قارات عدة تصبح البٌئة أوسع شاملة عدة أقطار وربماعندما تعمل المنظمة فً األسواق الدولٌة 

 ثانٌاً: مراحل التخطٌط االستراتٌجً:

 دراسة البٌئة.  .1

 تحدٌد األهداف( . –تحدٌد الغاٌات ) صٌاغة الرسالة  .2

 تحدٌد االستراتٌجٌة .  .3

 تطبٌق االستراتٌجٌة .   .4

 الرقابة و التقٌٌم .  .5

 

 دراسة البٌئة :  .1

 البٌئة الداخلٌة: .أ 

 بدراسة البٌئة الداخلٌة تسعى الشركة الى معرفة وتحدٌد قدراتها قبل ان تحدد اهدافها 

  وتستخدم فً ذلك اسالٌب متعددة لدراسة وتحلٌل القدرات الداخلٌة(Swot Analysisأي تحلٌل نقاط القوة والضعف )  والفرص

 والتهدٌدات،

 تتعلق نقاط القوة والضعف بأوجه قصور داخلٌة بٌنما تنشأ الفرص والتهدٌدات من البٌئة الخارجٌة المحٌطة بالشركة 

 البٌئة الخارجٌة:  .ب 

 ٌة والثقافٌة والطبٌعٌة والتكنولوجٌة فً البٌئة المحٌطة أو وتعنً بدراسة المتغٌرات الدٌموغرافٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماع

 األسواق المستهدفة. 

  )وتضع الشركة مؤشرات للمفاضلة بٌن األسواق الدولٌة التً تستهدفها )درجة المخاطرة، متوسط دخل الفرد، الخ 

 متوسط دخل الفرد فً بلد ما منخفض  وٌجب هنا ان تستخدم أكبر عدد ممكن من المؤشرات حتى تتخذ قرارات صحٌحة )قد ٌكون

 لكن االحتٌاجات والفرص كبٌرة فً هذا البلد(.

  ٌمكن للمنشأة أن تنتهج األسلوب التدرٌجً الذي ٌفاضل بٌن البلدان على مراحل، وفً كل مرحلة ٌستبعد بعض األقطار على أساس

 مؤشر واحد، ثم ٌنتقل إلى المؤشر التالً
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 االستثماري :دراسة المناخ  .ج 

 . مجمل العناصر القانونٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة التً تكون البٌئة التً ٌتم فٌها االستثمارهو ٌقصد بمناخ االستثمار  

 :تسعة عناصر ٌمكن فً مجموعها أن تكون أهم العناصر المحفزة للمستثمرهناك 

  حجم السوقMarket Size:  

o  ،ًهناك مؤشرات متعددة تقٌس حجم السوق المستهدف )متوسط دخل الفرد ومعدل نموه، نسبة الصناعة فً الدخل القوم

 (حجم المبٌعاتنسبة عدد اهل الحضر الى عدد اهل الرٌف، 

  سهولة القٌام بالعمل التجاريEase of Doing Business:   

o  ،بدأت مجموعة البنك الدولً فً السنوات األخٌرة بتصنٌف الدول طبقاً لسهولة القٌام بعمل تجاري 

o  ،وبعمل مؤشر مكون من عدة مؤشرات فرعٌة ابتداء من تقدٌم طلب العمل وانتهاء بالتصفٌة إذا كانت الشركة ستصفى

.. إلخ وكل واحد من هؤالء ٌشمل عدد اإلجراءات وفٌما بٌن هذٌن، هناك أمور الضرائب، تطبٌق العقود، حماٌة الملكٌة .

 .المطلوبة، الزمن الذي تستغرقه اإلجراءات، التكلفة

  التكالٌف والموارد المتوافرةCosts and Available Resources : 

o  المدى، توفر المعدن المراد استخراجه، وهل هو كاف بما ٌبرر استثماراً طوٌل  أهم اعتبار هوفً الصناعة االستخراجٌة

ٌؤخذ ألسواق بعٌدة، وهذان االعتباران قد ٌكونان كافٌٌن  كذلك تكلفة المواصالت والشحن عامل مهم، ألن المنتج قد

 التخاذ القرار من عدمه، 

o أن توافر العمالة المدربة وكلفتها عامالن حاسمان فً القرار، وقد ٌضاف إلٌهما عوامل  لوحظ وفً الصناعات التحوٌلٌة

 . قنٌة المستخدمة ومالءمتها لوضع البلد، واقتصادٌات اإلنتاجأخرى مثل الت
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  المخاطرRisks:  

o  ،ٌقلل علو المخاطر المختلفة من جاذبٌة البلد كموقع لالستثمار أو كسوق له 

o  فً بلد قلٌل المخاطر، 12% مثالً فً بلد شدٌد المخاطر، قد ٌكون أقل تفضٌالً من معدل عائد ٌساوي 22معدل عائد % 

o  و "جبن" رأس المال أصبح شٌئاً ٌستشهد به، وما ٌعنٌه الناس بذلك أن رأس المال ٌهرب من األوضاع المحفوفة

. وال بالمخاطر، ولن ٌبقى صاحبه لٌستثمر فً مكان مجهول المستقبل، أو ٌتوقع له عدم االستقرار ومعاداة رأس المال

 توجد بلد او سوق بال مخاطر . 

  : مقارنة الدول 

o  تصنٌف االقتصادات فً سهوله ممارسه أنشطة االعمال ، ٌتم 

o  وتعنً مرتبه عالٌة فً سهوله القٌام بأنشطة االعمال ان البٌئة التنظٌمٌة اكثر مواتٌه لبدء واداره شركه محلٌه ، وٌتم

مواضٌع ، ٌتألف كل  12تحدٌد ترتٌب االقتصادٌات عبر قٌاس المسافة اإلجمالٌة للوصول الى الحد األعلى لألداء فً 

 .  2216و لكل موضوع ، وٌقاس هذا الترتٌب حتى ٌونٌو منها من عده مؤشرات ، مع إعطاء وزن متسا
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 تصنٌف كل بلد على حدة على أساس من حٌث جاذبٌة االستثمار والمخاطر المتوقعة حٌث ٌتم  هناك وسائل عدٌدة لمقارنة البلدان

ٌتم جمع الدرجات الختٌار االعتبارات أعاله، وٌمكن إعطاء كل قطر درجة معٌنة أو تصنٌفاً معٌناً فً كل عنصر على حدة، ثم 

 كما ٌمكن إعطاء أوزان مختلفة لكل عنصر طبقاً ألهمٌته. القطر صاحب أعلى درجة إجمالٌة

  مثال : ٌوضح ان القطر س أفضل من القطر ص بعد حساب الدرجات 
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  الباحثان( ًجونسون و شٌهJohnson & Sheehy, 1996" اختارا عشرة عناصر لمؤشرهما عن ) االقتصادٌة"،الحرٌة 

وهو مكون من ، وكلها تتعلق بسٌاسات حكومة البلد المضٌف فً التجارة الخارجٌة، واألسعار واألجور والضرائب وحقوق الملكٌة

 عشرة عوامل متساوٌة الوزن هً: 

 حرٌة االستثمار.  – 6  حرٌة األعمال.  – 1

 حرٌة التموٌل.  – 7  حرٌة التجارة.  – 2

 حرٌة الملكٌة.  – 8             الحرٌة المالٌة  – 3

 الحرٌة من الفساد. – 9  حجم الحكومة.  – 4

 حرٌة العمل. – 12  الحرٌة النقدٌة. – 5

 

 تحدٌد األهداف( : -صٌاغة الرسالةتحدٌد الغاٌات )  .2

 صٌاغة الرسالة :  .أ 

 توضح الرسالة الغرض من وجود المنشأة وما تقدمه ألسواقها وعمالئها ومجتمعها بصفة عامة 

 ”"أن تكون ناقالً جوٌاً عالمً المستوى، سعودي السمات، فائق العناٌة بعمالئه، حرٌصاً على رعاٌة موظفٌه :رسالة الخطوط السعودٌة

القطاعات  تقدٌم منتجات وخدمات عالٌة الجودة من خالل االبتكار والتفوق فً عملٌاتنا التشغٌلٌة، مع تحقٌق تطلعات كافة”  :رسالة سابك

 ” المتعاملة معنا 

"أن نعزز وضعنا كشركة رائدة عالمٌاً فً مجال خدمات الهاتف النقال والبٌانات بتقدٌم خدمات من الدرجة  :رسالة شركة زٌن الكوٌتٌة

 ولى لكل عمالئنا أٌنما كانوا فً العالم"األ

 األهداف: تحدٌد  .ب 

بعد تصمٌم الرسالة تحدد الشركة اهدافها التً تسعى الى تحقٌقها، ٌجب ان تكون األهداف محددة ومكتوبة وقابلة للقٌاس وطموحة وٌدركها 

 الجمٌع فً المنشاة ادارات واقسام وافراد

 تحدٌد االستراتٌجٌة :  .3

 قسم دٌفٌد االستراتٌجٌات الى اربعه أنواع رئٌسٌه هً : 

  ) ًاستراتٌجٌات تكامل ) خلفً ، امامً ، او افق 

 استراتٌجٌات تغلغل او تطوٌر للمنتج او السوق 

  استراتٌجٌات تنوٌع 

  استراتٌجٌات تقهقر 

 صنف )بورتر( االستراتٌجٌات الى ثالثة تصنٌفات:

 ( استراتٌجٌة الرٌادة فً التكلفةCost-leadership:)  .التً تسعى إلى المنافسة من خالل تخفٌض السعر 

 :)استراتٌجٌة التمٌز )عن اآلخرٌن ( بإعادة تشكٌل المنتج لٌالئم فئة معٌنةDifferentiation .) 

 ( استراتٌجٌة التركٌز على جزء من السوقFocus.)  امتٌاز، تسلٌم وتحدد الشركة هنا استراتٌجٌة دخولها السوق )تصدٌر، حقوق

 مفتاح، ادارة، الخ(
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 هـ1431 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 
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 استراتٌجٌة دخول السوق األجنبً : 

 التصدٌر للسوق الخارجً  .1

 استغالل السوق بدون تملك حصه :  .2

 مشارٌع تسلٌم المفتاح  –اإلدارة عقود  –عقود االمتٌاز  –الترخٌص 

 غزو األسواق بمساهمه : .3

 الملكٌة الكاملة  –المشاركة  

 التحالفات االستراتٌجٌة  .4

 شراء شركه جاهزة ام البدء من الصفر  .5

 

 تطبٌق االستراتٌجٌة:  .4

ٌقتضً تطبٌق االستراتٌجٌة تقسٌمها إلى أجزاء تقوم بها جماعات معٌنة وحتى داخل هذه الجماعات هنالك تقسٌم إضافً، وهناك مستوٌات 

  ٌمكن إجمالها فٌما ٌلً:مختلفة من التخطٌط االستراتٌجً 

  .ًمستوى الصناعة عالمٌاً أو المستوى اإلقلٌم 

  الشركةمستوى 

  .مستوى الوحدة 

 

 الرقابة وتقٌٌم األداء:  .5

 ،الرقابة تعنً تحدٌد مدى مطابقة أداء الشركة للخطة الموضوعة 

 رورة وجود خطة لها أهداف، على ضوئها نستطٌع أن واتخاذ اإلجراء الالزم فً حالة االنحراف، إنجاز هذه الوظٌفة ٌتطلب بالض

 نحكم على األداء، 

  ،وٌتطلب ثانٌاً وجود نظام معلومات ٌتابع األداء فً مناطق مجاالت عمل الشركة المختلفة وٌحلل ذلك األداء من البٌانات المتلقاة

 وٌقدم كمعلومات معالجة تتخذ اإلدارة على ضوئها القرارات المالئمة. 

 

 المعاٌٌر العامة فً تقٌٌم األداء :  

o  . معاٌٌر مالٌه وادارٌه 

o . معاٌٌر أداء المدٌرٌن 

 

عألفكار الكبٌرة تخاطب فقط العقول الكبٌرة، بٌنما األعمال الكبٌرة تخاطب الجمٌا
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 استراتٌجٌة التنظٌم فً االعمال الدولٌة:  الحادي عشرالفصل 

  :المحتوٌات

  وظٌفة التخطٌط والتنظٌم أوالً : 

 موضع اتخاذ القرارات ثانٌاً : 

 موقع اتخاذ القرارات  :ثالثاً 

 الهٌكل التنظٌمً : رابعاً 

 التنظٌم  استراتٌجٌةتصمٌم العوامل المؤثرة فً : خامساً 

 أوالً: وظٌفة التخطٌط والتنظٌم

 تحدٌد الهدف، والعمل المطلوب لتحقٌقه. : التخطٌط

 توزٌع العمل، ومنح السلطة الالزمة لتنفٌذه على الوجه المطلوب. التنظٌم:

 والسؤال هنا: كٌف ٌكون وضع التنظٌم على المستوى الدولً؟ 

 ثانٌاً: موضع اتخاذ القرارات 

 المشكلة فً التنظٌم الدولً: 

علماً بأن الفرص متنقلة، وتختفً فً بلد لتظهر فً بلد آخر، موارد الشركة تكون عادة فً بٌئة بٌنما الفرص )والتهدٌدات( فً بٌئة أخرى، 

 وٌؤدي ذلك إلى فقدان التوازن فً الموارد والفرص، والمهم هو أن ٌسمح تنظٌم الشركة بتوجٌه الموارد الفائضة فً مكان إلى األماكن التً

 .بها توسع فً الفرص وشح فً الموارد

 اهمٌة كبٌرة ومؤثرة فً التعامل مع هذه المشكلة ومن ثم تصبح القرارات الخاصة بالتنظٌم ذات
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 شركة أرٌكسون:

م( بنقل رئاستها من السوٌد إلى إنجلترا، لتكون قرٌبة من أسواقها بدالً من أن تبقى فً السوٌد تتخذ القرارات وتوجه 9111قامت قبل عام ) 

الحقٌقً خارج السوٌد ومع قرب إنجلترا من السوٌد، كان أمامها بدٌالن فروعها فً البالد األخرى، وجدت الشركة السوٌدٌة األصل أن سوقها 

بنفسها لكنها بدالً من ذلك أتت ببدٌل ثالث جدٌد وهو، انتقل إلى أكبر أسواقك  إما توجٌه فروعها من السوٌد مركزٌاً أو تركها ٌتخذ قراراتها

  والذي منه تستطٌع أن تشرف على جمٌع عملٌاتك وتتخذ قرارات أحسن.

 ثالثاً: موقع اتخاذ القرارات:

  ما هً درجة الالمركزٌة المناسبة؟ 

  أي نوع من القرارات ٌتخذ فً المركز؟ 

 وأي نوع ٌترك للوحدات الموجودة فً الخارج؟ 

  وما هو مدى التفوٌض المناسب؟ 

  مجاالً  )فً المقر الرئٌسً( المحلٌٌنأحٌاناً ٌكون التفوٌض أكثر من الالزم، وتؤخذ الشركة بتفرد الوضع المحلً، وتترك للمدٌرٌن

 كبٌراً ٌفوق المطلوب، 

  وبذلك تضٌع على الشركة المتعددة الجنسٌة فرص التنمٌط واالستفادة من اقتصادٌات الحجم الكبٌر، وٌكون هناك تشتٌت للجهود

ئة ال تتالءم مع الوضع ومضاعفتها من غٌر داع، من الجانب اآلخر اإلصرار على مركزٌة القرار قد تنتج عنه قرارات خاط

 المحلً. 

 

 تعتمد درجة التفوٌض فً اتخاذ القرارات فً الشركات الدولٌة على عدة عوامل:

 ومدي الحاجة إلى إعادة تصمٌمها لتالئم األذواق وأسالٌب االستعمال المحلٌةطبٌعة السلعة وأسالٌب تسوٌقها ،. 

 إذ تقتضً بعض المواقف فً الوضع المحلً اتخاذ القرارات بسرعة، وال ٌكون الوقت كافٌاً لمراجعة الرئاسة بشأنها الوقت نصرع. 

 ومدى استٌعابهم ألهداف الشركة وسٌاساتها اإلنتاجٌة والتسوٌقٌة واإلرشادات المكتوبة عندها. قدرات وتدرٌب المدٌرٌن المحلٌٌن ، 

 

 التنظٌمً:رابعاً: الهٌكل 

د تختص وظٌفة التنظٌم بتقسٌم العمل، وتحدٌد المسئولٌات والصالحٌات، ووضع اإلطار الذي من خالله ٌتم التنفٌذ، وتتطلب هذه العناصر إعدا

ولً، هناك الهٌكل التنظٌمً المناسب، والذي فٌه تتم أو ٌنبغً أن تتم هذه األشٌاء، وتتضح العالقة بٌن أجزائه المختلفة، وعلى المستوى الد

 .بدائل وأشكال مختلفة، مثلما نجد على المستوى المحلى، وتختار كل شركة دولٌة الهٌكل الذي ٌالئمها وٌملٌه تطورها وتارٌخها

 :للهٌاكل التنظٌمٌة على المستوى الدولًوفٌما ٌلً نماذج مختلفة 

 نموذج قسم األعمال الخارجٌة .9

 ستقلة موذج الشركة الخارجٌة المن .2

  وذج النظم المختلطة ) المصفوفة( نم .3
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 نموذج قسم االعمال الخارجٌة :  .1

 

 تكون هناك إدارة منفصلة لألعمال الخارجٌة تقف جنباً إلى جنب مع إدارات الشركة األخرى المختصة كلها بالسوق   فً هذا النموذج

وضع إداري مماثل لمدٌري اإلدارات اآلخرٌن، الذٌن  ، لهمساعد مدٌر عامٌكون على رأس العملٌات الخارجٌة . المحلً فً بلد المقر

هم مساعدو مدٌر عام فً الوقت نفسه، لكن مدٌر العملٌات الخارجٌة، ٌظل معتمداً على تعاون المدٌرٌن اآلخرٌن، حٌث ال سلطة له 

 علٌهم.

 مزاٌا النموذج: 

ٌعطً العملٌات الخارجٌة صوتاً مسموعاً بفصلها ووضع مساعد مدٌر عام كمدٌر لها، بدالً من أن تكون العملٌات الخارجٌة مبعثرة  .9

 ، بٌن األقسام األخرى المختلفة

معرفتهم بإجراءات  ٌبرز هذا النظام مكانة أصحاب الخبرات العالمٌة، وٌكون مجاالً الكتسابهم مزٌداً من الخبرات العالمٌة، وٌوثق .2

 التصدٌر، وٌزٌد إلمامهم بأوضاع البالد الخارجٌة، 

 كذلك ٌزٌد هذا الهٌكل من تماسك العملٌات الدولٌة، وٌوحدها كمجموعة تعمل سوٌاً.  .3

 عٌوب النموذج: 

 مدٌري األقسام األخرى ٌهتمون أساساً بمسئولٌتهم المحلٌة إذ إن العملٌات الخارجٌة لٌست مسئولٌتهم،  .9

لذا فقد ٌعطون أسبقٌة متدنٌة لمطالب إدارة العملٌات الخارجٌة إذا ما طلبت إعادة تصمٌم سلعة ما على سبٌل المثال، أو زٌادة  .2

الكمٌة المنتجة منها والمطلوبة من مدٌر اإلنتاج، أو نقل موظفٌن مطلوب من مدٌر شئون الموظفٌن، أو تخصٌص أموال من 

 المدٌر المالً، وفً هذا الوضع، 

 .تجد العملٌات الخارجٌة نفسها تتنافس مع اإلدارات المحلٌة على الموارد، وٌصبح التنسٌق بٌنها صعباً  .3

 امثله : 

مثالً، قد دخلت هذه المرحلة، حٌث  صافوال السعودٌةالشركات السعودٌة التً لها عملٌات دولٌة، تتبع هذا النمط التنظٌمً، فشركة العدٌد من 

، من مصانع فً البحرٌن وتونس، إلى تصدٌر لمصر والسودان وغٌرهما، كذلك لمجموعة بن لتعنً بأعمالها الخارجٌةأنشأت حدٌثاً إدارة 

 . الدن السعودٌة تنظٌم مماثل
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 نموذج الشركة الخارجٌة المستقلة:  .2

أٌضاً مساعد للمدٌر العام للشركة األم، شركة تعمل فً بلد مدٌر، هو فً هذا النموذج، تدار األعمال الدولٌة كشركات أو أقسام منفصلة، ولكل 

 .  التً ٌتبع لها، وعلى صلة مباشرة به، بغض النظر عن الهٌكل التنظٌمً الموجود فً موطن الشركة

 

 ،تكون كل شركة من الشركات التابعة فً الخارج تحت اإلدارة العلٌا مباشرة، فً هذا النموذج 

 ٌر الدورٌة، وتلجأ إلٌها مباشرة عند المشكالت وكل شركة بذلك تعتبر وحدة منفصلة،تتلقً منها التعلٌمات، وترفع إلٌها التقار 

  ،وكأنما هً ابنة أخرى للشركة األم 

  وعلى خالف نظام نموذج قسم األعمال الخارجٌة، ال تتنافس األعمال الدولٌة فً النموذج مباشرة مع األقسام المحلٌة األخرى

 ها بالمدٌرٌن اآلخرٌن، ناهٌك عن التنسٌق أو المنافسة معهم، للشركة األم، وقد ال ٌلتقً مدٌرو

  .بل قد تتنافس األعمال الدولٌة مع بعضها كتنافس شركة مستقلة مع شركة أخرى للحصول على الموارد، واهتمام المدٌر العام 

 مزاٌا النموذج: 

  ٌعطً استقاللٌة للشركات التابعة فً الخارج 

  الكوادر، واكتساب الخبرات المتخصصة فً عملٌات هذا البلد أو ذاك،وٌساعد هذا النظام فً تدرٌب 
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 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
  كذلك تقود هذه الصلة المباشرة مع المدٌر العام إلى تسهٌل 

  ،وحل مشاكل كل شركة فً الخارج خاصة عند حدوث أزمات، حٌث ٌكون للشركة التابعة ما ٌشبه "الخط الساخن" مع المدٌر العام

 من موقف الشركة التابعة فً أي مفاوضات مع البلد المضٌف، وتقوي تلك الصلة المباشرة 

  وعموماً ٌقل "التشوٌش" الذي ٌمكن أن ٌحدث فً االتصاالت لقلة الطبقات اإلدارٌة، وهو نظام مفٌد إذا كانت لعملٌات كل قطر

 أهمٌة خاصة. 

 عٌوب النموذج: 

 وحدها، ال ٌساعد على وضع سٌاسة دولٌة موحدة، إذ تعمل كل شركة تابعة ل .9

 كما أن المسئولٌات عادة تكون مقننة بصورة رسمٌة، .2

وٌعتمد كل شًء على طبٌعة عالقة المدٌر المحلً مع المدٌر العام، كانت الشركات األوروبٌة فً السابق تطبق هذا بكثرة ولكنها  .3

 بدأت تتخلً عنه منذ السبعٌنٌات. 

 مثال لتطبٌق النموذج:

لسعودٌة والتً هً واحدة من أكبر الشركات العربٌة والسعودٌة، إذ أنشأت مجموعة مستقلة هً شركة "مجموعة عبد الطٌف جمٌل" ا 

 "مجموعة جمٌل لالستثمارات الخارجٌة والعقارٌة" إلدارة استثماراتها فً برٌطانٌا والجزائر وغٌرهما. 

 تفرق ما بٌن األعمال المحلٌة واألعمال الخارجٌة، النماذج واألنظمة السابقة 

 كما أنها غالباً ما تركز على األعمال المحلٌة، لكن عندما تتطور أعمال الشركة الخارجٌة وتنمو، تزداد أهمٌة األعمال الخارجٌة، 

ر وقد تبدأ الشركة معاملة أعمالها الخارجٌة بنفس األهمٌة التً تعطٌها ألعمالها المحلٌة، وترى نفسها كشركة مواجهة بأسواق فً عدة أقطا

 على قدم المساواة،تعاملها 

المرحلة، ٌبدأ الهٌكل التنظٌمً ٌأخذ أشكاالً تقوم على الوظائف اإلدارٌة أو على  هذه مرحلة متقدمة فً تطور الشركة، وفً طرٌقها إلى تلك 

 .السلع التً تنتجها، أو على أساس المنطقة الجغرافٌة التً تعمل فٌها أو تخدمها

 أسس تقسٌمه :  

 فً نموذج التقسٌم الوظٌ .أ 

 نموذج التقسٌم الجغرافً  .ب 

 نموذج التقسٌم على اساس سلعً  .ج 
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 نموذج التقسٌم الوظٌفً:  .أ 

 

  ،فً هذا النموذج، ٌتم التقسٌم على أساس وظٌفً، أي الوظٌفة اإلدارٌة كالتسوٌق واإلنتاج والتموٌل، وفً هذا النظام 

  األسواق محلٌة كانت أو خارجٌة، وٌكون مسئوالً لدي المدٌر العام، ٌكون هناك مدٌر للتسوٌق مسئوالً عن وظٌفة التسوٌق فً جمٌع

  كذلك ٌكون المدٌر المالً مساعداً للمدٌر العام ومسئوالً عن الجوانب المالٌة فً جمٌع عملٌات الشركة محلٌة وأجنبٌة

 مزاٌا النموذج:

 رغم انتشاره على المستوى المحلً، االستخدام دولٌاً نادر النموذج هذا  

كالشركات االستخراجٌة التً تعمل فً مجال المعادن، وحتى إذا كانت خطوط  ٌناسب الشركات التً لها خطوط إنتاج قلٌلة ومتكاملة، -9

من حٌث وسائل تسوٌقها وتموٌلها، فمنتجات الشركات البترولٌة محدودة لكنها كلها تسوق  هو تشابه المنتجاتفالمهم اإلنتاج عدٌدة، 

 طرٌقة، سواء أكانت بنزٌن أم كٌروسٌن أم زٌت محركات، فً مصر أو فً ألمانٌا أو بٌرو،وتمول وتنتج بنفس ال

 ونفس الشًء ٌنطبق على تسوٌق منتجات العناٌة الشخصٌة كصابون التوالٌت ومعجون األسنان والشامبو،  

من مسئول تسوٌق لكل  ، فبدالً المهمةٌقلل من تكرار الوظٌفة أو  وهو بذلكٌشجع هذا التقسٌم التخصص الوظٌفً، وٌمركز القرار،  -2

 .سلعة أو لكل شركة، تتوحد الوظٌفة فً إدارة واحدة

 عٌوب النموذج:

  ،ضٌق النظرة عند كبار المدٌرٌن 

  ،وصعوبة وضع استراتٌجٌة شاملة بسبب ذلك 

 ،كذلك تفقد العملٌات العالمٌة خصوصٌتها بسبب معاملتها مثل المحلٌة 

 نموذج تطوٌالً لإلجراءات، كذلك ٌتضمن هذا ال 

  ،وإضعافاً للمدٌر المحلً، بسبب تشابك المسئولٌة، وعدم وحدة السلطة اآلمرة 

 حٌث ٌكون مدٌر التسوٌق المحلً فً البلد "س" مسئوالً أمام المدٌر المحلً إدارٌاً، وأمام مدٌر التسوٌق الدولً فنٌاً 
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 :نموذج التقسٌم الجغرافً .ب 

 

 

  المدٌر العام مدٌرو مناطق جغرافٌة مسئولون عن كل العملٌات فً منطقتهم، بما فً ذلك اإلنتاج والتسوٌق والتموٌلهنا ٌأتً تحت 

  وال تطغً منطقة أو بلد على كل أعمال الشركة متعددة الجنسٌة، تتساوى  ٌكون حجم العملٌات كبٌراً، عندماٌنجح هذا النموذج

 المناطق فً األهمٌة،

  لتعدٌل المزٌج التسوٌقً لٌالئم كل منطقة،وٌدٌر كل منطقة مساعد مدٌر عام، وهذا النموذج مفٌد عندما تكون هناك ضرورة 

السلعة تكون متشابهة فً كثٌر من خصائصها، كذلك ٌستخدم هذا النموذج عندما تكون وللتنسٌق على مستوى المنطقة التً عادة ما 

 لكن المنافسة حادة فً األسواق، عالٌة  وال تتطلب تقنٌة نمطٌة،

 مما ٌستدعً تركٌزاً على التسوٌق فً كل منطقة لوحدها. 

 وٌصبح هذا النظام معقداً إذا تعددت السلع المتعامل فٌها ،صعوبة التنسٌق بٌن المناطق المختلفة وٌعٌب النموذج 

 التقسٌم على أساس سلعً: نموذج  .ج 

  إدارة منفصلة لكل سلعة أو خط إنتاجً أو مجموعة من السلع المتشابهة،ٌقوم الهٌكل التنظٌمً على أساس وجود 

  وعلى رأس كل منها مدٌر مسئول عن تلك السلعة أو المجموعة السلعٌة على مستوى كل الدول التً توجد فٌها عملٌات للشركة

 متعددة الجنسٌة، 

 كمدٌر لألغذٌة، ومدٌر لألدوٌة، ومدٌر لألثاث فً شركة تجارٌة عالمٌة . 

  النموذج مفٌد فً حالة وجود خالفات عدٌدة بٌن كل سلعة وأخرى، إما فً خصائصها الطبٌعٌة أو فً أسالٌب تسوٌقها، أو أسالٌب

 التموٌل الخاصة بها، 

 وكذلك ٌنبغً أن ٌكون لكل سلعة أو مجموعة سلعٌة سوق كبٌر بما فٌه الكفاٌة 

 السلعٌة، حٌث ٌحجب التخصص الرؤٌة، وقد ٌمنع التخصص مدٌر سلعة ما صعوبة فً التنسٌق بٌن المجموعات   وٌعٌب النموذج

 من رؤٌة أهمٌة السلع األخرى، 

  كذلك هناك خطورة تشتٌت الجهود، حٌث ٌكون لكل سلعة مختلفة رجال تسوٌق ورجال تموٌل. إلخ، مما ٌحرم الشركة من توحٌد

 أو التموٌل أو اإلنتاج.  الجهود واالستفادة من اقتصادٌات الحجم الكبٌر فً التسوٌق
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 نموذج النظم المختلطة )المصفوفة(:  .3

 التنظٌم الجغرافً، فً هذا الوظٌفً لتقسٌم األعمال، وبٌن التنظٌم على أساس المنتجات، أو حتى  ٌجمع هذا النظام بٌن األساس

 النظام،

 ،تكون هناك مجموعات، كل مجموعة فٌها مسئولة عن نشاط معٌن، وتكون المجموعات متداخلة ومتعاونة 

  تكون هناك إدارات دائمة لكنها تعتمد على موارد وأفراد اإلدارات األخرى فً تنفٌذ مشروعاتها، كأن ٌكون هناك تعاون بٌن إدارة

  سلعة أو مجموعة سلعٌة معٌنة مع اإلدارة الخارجٌة،

  وٌعمل موظفون من كل إدارة فً وحدة خاصة بمنطقة جغرافٌة معٌنة، تكون تحت مسئولٌة مدٌر وحدة أو مدٌر المنطقة، وٌرفع

 .العاملون فً الوحدة تقارٌر إدارٌة لمدٌر الوحدة، وتقارٌر فنٌة لمدٌر اإلدارة التً أتوا منها

 

 ٌعٌب : 

 على هذا النموذج تعارضه الصرٌح مع مبدا توحٌد اإلدارة  .9

 ٌقود الى التردد وتأخٌر اتخاذ القرار .  .2
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 هـ1439 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 
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  خامساً: العوامل المؤثرة فً تصمٌم استراتٌجٌة التنظٌم: 

 حجم األعمال الدولٌة لدى الشركة:  .1

% من إجمالً المبٌعات مثالً، فلن تحتاج 5من الطبٌعً أنه إذا كانت نسبة األعمال الدولٌة فً أعمال الشركة قلٌلة، أقل من 

% فربما احتاجت الشركة إلى أن تنشئ وحدة 91الشركة إلى أن تعدل هٌكلها المحلً الستٌعاب ذلك، أما إذا وصلت النسبة 

% 51أو  41خاصة لألعمال الدولٌة، وتركز جهودها على األعمال المحلٌة، لكن عندما تفوق األعمال الدولٌة نسبة معٌنة، 

 .مثالً، ٌصبح من الصعب على الشركة أن تستمر بهٌكلها الذي أنشأته حٌنما كانت النسبة العظمى من أعمالها محلٌة

 وتطور عملٌاتها: تارٌخ المنشأة  .2

إذا كانت الشركة جدٌدة على األعمال الدولٌة، فلن ٌكون لدٌها المٌول لتغٌٌر هٌكلها لٌالئم العملٌات الدولٌة لكن مع اكتساب 

برة ومرور الزمن، ستجد الشركة أن األعمال الدولٌة لٌست شٌئاً عارضاً بل شٌئاً باقٌاً وأساسٌاً فً الشركة، مما ٌستدعً الخ

 إعادة النظر فً الهٌكل التنظٌمً الستٌعاب األعمال الدولٌة، وسٌكون لدى مدٌرها الثقة لتبنً أشكال أكثر تعقٌداً. 

 فلسفة الشركة وثقافتها:  .3

ٌن ونظرتهم لألعمال الدولٌة، ٌؤثران حتماً فً النموذج التنظٌمً المختار، فإذا كان للمدٌرٌن إلمام بالثقافات توجه المدٌر

األخرى، أو فهم وتقدٌر لها، وكانت نظرتهم للعولمة واألعمال الدولٌة كشًء ضروري وحتمً فً عالم الٌوم، أي أن نظرتهم 

 ٌة حٌزاً كبٌراً فً إدارتهم.لٌست أحادٌة، فسٌمٌلون إلعطاء األعمال الدول

 نوعٌه عمل الشركة واستراتٌجٌاتها :  .4

بهذا نقصد نوعٌه المنتجات التً تتعامل فٌها الشركة ، وهل لدٌها خطوط انتاج عمٌقه ومتوسعة  او محدودة وهل تعمل فً 

النظم المختلفة ،،الخ ، فكلما تنوعت أماكن متفرقه من العالم ام بلدان قلٌله كذلك برامج الشركة وتوسعها المستقبلً واقتصادٌات 

 منتجات الشركة وكلما تعددت مناطق عملٌاتها كلما اختارت نموذجا ٌعكس ذلك النوع كالنموذج السلعً او الجغرافً .

 وجود الكوادر المؤهلة :  .5

وجود كوادر مؤهله لها خبرات دولٌه عن االعمال فً البالد األخرى ، ولها قدرات على العمل فً المناطق المختلفة والتأقلم 

 على بٌئتها ، ٌمنح الشركة مرونة فً االنتقال من نموذج الى اخر ، وٌسهل تدرٌب الكوادر المختلفة لتطبٌق النظام المختار . 

 االشكال القانونٌة : 

  اتخاذ القرارات قد تكون الشركة  ومسؤولٌةهناك اشكال قانونٌه مختلفة ٌمكن ان تتخذها الشركة التابعة ، مما ٌؤثر على التنظٌم

التابعة فرعا للشركة متعددة الجنسٌة وتسجل قانونٌا كذلك ، او قد تختار الشركة االم ان تكون الشركة المرتبطة بها شركه منفصله ) 

 ون البلد . مساهمه( طبقا لقان

  التحكم فً الفرع اسهل ، حٌث ال مجلس اداره محلً وال شركاء محلٌٌن ، والشركة االم عاده مسئوله قانونٌا عن الفرع ، وٌمكن

 مقاضاتها اما المحاكم ، لكنها ال تكون مسئوله قانونٌا عن الشركة المسجلة كشركه مستقله فً البلد المضٌف . 
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 والمسئولٌة االجتماعٌة  االخالقٌات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةلٌس هناك خطوة واحدة عمالقة تحّقق اإلنجاز، إّنما هناك مجموعة خطوات صغٌر
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 التسوٌق الدولً:  عشر الثانًالفصل 

  :المحتوٌات

   التسوٌق الدولً وفلسفاتهأوالً : 

  دراسة وتحلٌل االسواقثانٌاً : 

 سٌاسات المزٌج التسوٌقً  :ثالثاً 

  تسوٌق الخدمات : رابعاً 

 

 مقدمه 

 : ٌتضمن كل العملٌات المتعلقة بتصمٌم السلعة وتحرٌكها من المنتج الى المستهلك , ال رضاء األخٌر , وتحقٌق ربح  التسوٌق

 لؤلول , وٌتطلب ذلك دراسة المستهلك وبٌئته ودراسة السوق , نظمه ومكوناته , وتصمٌم المزٌج التسوٌقً المالئم وتنفٌذه . 

  العولمة والتسوٌق 

  ًمشكله التسوٌق الدول 

 : ًبانه " القٌام باألنشطة الهادفة الى تخطٌط وتسعٌر وتوجٌه والتروٌج لتدفق سلع وخدمات الشركة الى  تعرٌف التسوٌق الدول

 المستهلكٌن والمستخدمٌن فً اكثر من قطر مع تحقٌق ربح . 

 

 أوالً: التسوٌق الدولً وفلسفاته

وكال النشاطٌن ٌهتم وٌعمل على متشابهان فً كون كل منهما إدارة لعملٌة التبادل المربح بٌن المنشؤة وعمالئها,  الدولً والمحلًالتسوٌق 

 ,إشباع رغبة المستهلكٌن بطرٌقة أكفأ من طرٌقة المنافسٌن

  الدولً والمحلً ٌختلفان فً ثالثة أشٌاء هً:إال أن التسوٌق  

 ٌتطلب ممارسات مختلفة للوسائل التسوٌقٌة. وهو الذي ٌة بٌن بٌئة السوقٌن, االختالفات الداخل 

  .األسواق الخارجٌة تتضمن العمل عبر الحدود, وعلى هذا فلها قضاٌا ومشاكل مختلفة 

  .لكل منهما منهج وأدوات مستقلة 

 

 فلسفات تحدد توجهات التسوٌق الدولً: 3هناك 

 :ًفلسفة السوق المحلً اإلضاف  

o  فً تطور فكر وتوجهات التسوٌق الدولً للشركة واول عهدها  وتمثل المرحلة األولى, بٌن الثالث فلسفات األقدمهً  الفلسفةهذه

تفترض هذه الفلسفة أن األسواق الخارجٌة شًء ثانوي أو إضافً للسوق المحلً فً الوطن األصلً, فالسوق باألعمال الدولٌة. 

وٌنظر للسوق وق الخارجً عمل هامشً تستطٌع المنشؤة الحٌاة بدونه مكتفٌة بالسوق المحلً, المحلً هو عماد أعمال الشركة, والس

لتحقٌق أرباح إضافٌة, أو للتخلص من إنتاج فائض, أو مجرد فرصة لالستفادة من اقتصادٌات الحجم الكبٌر إن الخارجً كفرصة 

 وجدت.
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o  أو مفهوم "المبٌعات أي التوجه بالمنتج )أنتج قدر ما تستطٌع( ”إلنتاجًتطبق المفهوم "االمنشآت التً تطبق هذه الفلسفة عادة 

الذي  )التوجه بالتسوٌق( المفهوم التسوٌقً الحدٌثهذه المنشآت ال تطبق  وٌعنً التركٌز على ممارسة جهود فً بٌع المنتجات.

إطالة دورة حٌاة السلعة بإدخالها فً أسواق أخرى, هو ظل هذه الفلسفة كل ما تهتم به الشركة فً فٌجعل المستهلك بإرة االهتمام, 

وال تقوم الشركة بعمل تعدٌالت فٌها لتالئم احتٌاجات المستهلكٌن فً الدول األخرى بؤكثر مما ٌطلبه القانون فً بلد أو آخر, 

 ون فً الخارج هو السلعةوبالرغم من أن احتٌاجات المستهلكٌن قد تختلف بٌن البلدان, تفترض المنشؤة أن كل ما ٌطلبه المستهلك

 .فً أي صورة كانت التً تنتجها

 

 :فلسفة األسواق المحلٌة المتعددة  

o  .تفترض الشركة متعددة الجنسٌة فً ظل هذه الفلسفة تختلف البٌئات فً األسواق الدولٌة ومن ثم تختلف الخصائص واالحتٌاجات

  هنا:

 أن كل سوق ٌختلف عن اآلخر وٌستطٌع المساهمة فً تحقٌق أهداف المنشؤة.  .أ 

سوق . وذلك لالستفادة من المٌزة اإلنتاجٌة التً تتمتع بها فً  باإلمكان تحقٌق وفورات بتنسٌق وتكامل نشاطات الشركة فً كل .ب 

 كل سوق. 

أن كل سوق بما فً ذلك السوق المحلً, له نفس األهمٌة التً لآلخر,  فً ظل هذه الفلسفةتفترض الشركة متعددة الجنسٌة  .ج 

 . والسوق المحلً ما هو إال سوق آخر من أسواق الشركة

تعمل الشركة طبقاً لهذه الفلسفة الستغالل الفرص الموجودة فً كل سوق بالكامل, مما ٌعنً تفصٌل المزٌج التسوٌقً لكل سوق  .د 

 . وق وخصائصهعلى حدة لٌالئم وضع ذلك الس

هذه االستراتٌجٌة حدٌثة العهد نسبٌاً, وتمثل بدون شك تقدماً وتحسناً فوق االستراتٌجٌة األولى التً ترى فً السوق الخارجً  .ه 

 . مجرد زوائد وإضافات

 

  :ًفلسفة التسوٌق العالم 

o  ًوبدالً من النظر إلى كل شجرة وكؤنها نساج لوحدها, تتبنى هذه النظرة فلسفة المنظومة الكاملة أو الشاملة للتسوٌق محلٌاً أو خارجٌا ,

نرى صورة الغابة بكاملها, هنا ال ٌنظر إلى كل سوق على حدة, ولكن على أساس المساهمة النسبٌة لكل سوق فً تحقٌق أهداف 

آخر لٌحقق انجازات فً مواجهة  بدعم فرعفرعاً فً بلد من البلدان . فً ظل هذه الفلسفة من الممكن ان ٌقوم الشركة الكلٌة

أن كل بلد مركز ربحً لوحده, وٌجب أن ٌكون النشاط فً ذلك البلد الفلسفة السابقة )األسواق المحلٌة المتعددة( تعنً المنافسٌن بٌنما 

 مربحاً فً ذاته . 

o  ًلكٌن متشابهة الخصائص شرائح مستهوتحدٌد مدى وجود  النظر إلى السوق العالمً كشرائح مختلفةٌتم ظل هذه الفلسفة ف

ٌتواجد جزء من كل شرٌحة فً بلد مختلف, وهناك فعال صناعات ومن ثم ,  ومن ثم تصمم سلعة نمطٌة لكل شرٌحعبر البلدان، 

فٌها احتٌاجات ذات طبٌعة عامة أو عالمٌة لٌست محكومة بالضرورة بطبٌعة كل بلد مثل الصناعات اإللكترونٌة, والساعات 

تصمم ومتماثلة فً كل بلد مع تعدٌالت طفٌفة,  المستهلكٌنٌة, الحاسبات اإللكترونٌة, وكثٌراً ما تكون احتٌاجات والمشروبات الغاز

بعض السلع األخرى والشركة السلعة بؤشكال مختلفة لٌناسب كل شكل شرٌحة معٌنة فً السوق مهما كان موطن تلك الشرٌحة. 

 . ة والمالبس والخدمات مما ٌجعل كل شركة تتبنً سٌاسات واستراتٌجٌات وطنٌةأسواقها أسواق وطنٌة ولٌست عالمٌة, مثل األغذٌ
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  هو النشاط الهادف الى دراسة األسواق الخارجٌة المستهدفة وبٌئاتها المختلفة والعمل  التسوٌق الدولً على انه : المركبالتعرٌف

على تحقٌق انتقال السلع والخدمات الٌها واشباعها كلٌا او جزئٌا من خالل اتباع سٌاسات انتاج وتسعٌر مناسبه وبرامج توزٌع 

 واالستمرار فً تلبٌه حاجات األسواق الخارجٌة .  وتروٌج متقدمة تحقق مصالح الشركة وشرائح المستهلكٌن وضمان التوسع

  من خالل هذا التعرٌف ٌمكن التأكد على انه ٌشتمل على الجوانب التالٌة :

 اجراء الدراسات والبحوث حول احتٌاجات المستهلكٌن الدولٌٌن  .1

 تصمٌم وتطوٌر المنتجات التً ٌرغب بها المستهلكون الدولٌون  .2

 الء فً األسواق الدولٌة من السلع والخدمات بالجودة والسعر المنافسٌن .العمل على اشباع حاجات العم .3

 استخدام أسالٌب التروٌج المناسبة لخصوصٌه السوق الخارجً  .4

 التمٌز على المنافسٌن من خالل اجراء الدراسات المطلوبة عن كل منهم والتعرف على نقاط القوه والضعف لدٌهم  .5

 متطلباتها من النواحً االقتصادٌة والسٌاسٌة والقانونٌة والثقافٌة . اداراك البٌئة الخارجٌة وقٌودها و .6

 التمٌز بالمرونة الكافٌة للتكٌف مع متطلبات البٌئة التنافسٌة فً األسواق الخارجٌة  .7

 شمول النشاط التسوٌقً على السلع الملموسة والخدمات واألفكار والتكنولوجٌا والمعرفة .  .8

 

 قثانٌا: دراسة وتحلٌل األسوا

 تشتمل دراسة وتحلٌل األسواق الدولٌة على 

 تقوم الشركة متعددة الجنسٌة . إن كانت به قوة شرائٌة كافٌة ٌمكن من خالل خدمتها جنً أرباح كافٌةلمعرفة  تحدٌد حجم السوق

 . بتقدٌر حجم السوق المرتقب أو المحتمل

 ًثم بعد ذلك ٌتركز التقدٌر على تحدٌد حجم مبٌعات المنشؤة من السلعة كل المستوردٌن والمنتجٌن,  من تقدٌر حجم المبٌعات الفعل

 .التً تنتجها

 ًومتوسط نصٌب الفرد منه, ودرجة نمو ذلك الدخل, , تحدٌد الدخل القوم 

  خاصة أن الواردات تعطً مإشراً عن حجم السوق للسلعة المستوردة, بعد إكمال الصورة  ,فً تركٌبة الواردات والصادراتالنظر

 بحجم اإلنتاج المحلً, 

 التً تتعامل فٌها من ناحٌة عامة, وعن أعداد المنافسٌن اآلخرٌن, وحجم إنتاجهم إن  تجمع الشركة معلومات عن مبٌعات السلعة

 .ا على تقدٌرات للمبٌعات فً السنٌن القادمةوجد, وتحلل تلك األرقام المختلفة للحصول منه

 ٌتكون المزٌج التسوٌقً الدولً من : ثالثا: المزٌج التسوٌقً الدولً  : 

 سٌاسات المنتجات الدولٌة  .1

 سٌاسات التسعٌر الدولٌة  .2

 سٌاسات التروٌج الدولٌة   .3

 سٌاسات التوزٌع الدولٌة  .4
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 سٌاسات المنتجات الدولٌة  .1

 , ٌمكن ان نتصور فلسفات موازٌه نحو السلعة التً نتعامل فٌها وذلك كاالتً : على خط مواز  للفلسفات التسوٌقٌة الثالث 

 ) فلسفه احادٌه( نحن نبٌع ما نصنع (1

  فلسفه األسواق المتعددة() نحن نصنع ما نبٌع (2

  ) سٌاسه التكٌف( نحن نكٌف ما نصنع الحتٌاجات السوق (3

 أسباب اختالف التصمٌمات 

 قوانٌن خاصة بالمواصفات والمقاٌٌس التً ٌجب أن تكون علٌها السلعة   : اسباب قانونٌة -

فروقات فً التصمٌم لتالئم األذواق فً كل بلد, بعض السلع نجحت بدون أدنى محاولة لتغٌٌر السلعة, مثل فراخ  : أسباب ثقافٌة -

 األخرى اضطرت شركاتها ال عاده التصمٌم .  , بعض السلع كنتاكً الشهٌر وماكدونالد

مثلما فعلت شركة فٌات  تضطر الشركة لتطوٌر سلعة أرخص ثمناً لتالئم ضعف الدخل فً بلدان معٌنةقد  :االقتصادٌة االسباب  -

 االٌطالٌة  التً تنتج عربات الدا فً روسٌا . 

 ٌخفض تكلفه اإلنتاج  التنمٌط ) التشابه( فً المواصفات تكلفه التكٌف مع األوضاع المحلٌة : -

فٌما ٌختص بالمزٌج السلعً , هناك عوامل اقتصادٌه تدفع الشركة لالحتفاظ بنفس عمق وسعه المزٌج كما  التشكٌل والتنوٌع : -

 عندها فً البلد األصلً . 

تصمٌمها للسلع وتقنٌة ٌزداد الوعً البٌئً كل ٌوم, وتزداد الضغوط على الشركات أن تحافظ على البٌئة فً   اعتبارات بٌئٌة : -

 اإلنتاج

 

  اذن هناك صوره ذهنٌه مسبقه داخلٌا وخارجٌا عن سلع كل دوله ٌجب االهتمام بها والعمل على توظٌفها من اجل تعظٌم صادراتها

 الصناعة,على اعتبار ان شهره السلعة وبلد الصنع قد سبقتها  الى السوق الخارجً  لكن من خالل تدوٌل  الخارجٌةالى األسواق 

تصنع فً اكثر من دوله وتجمع فً دوله واحده كما هو الحال  ةالواحد السلعةاالن وانتشار االستثمار المباشر والمشترك أصبحت 

فً صناعه السٌارات والطائرات والحواسٌب وغٌرها من كثٌر مما ٌتطلب جهودا اضافٌه من رجال التسوٌق الدولً لتعزٌز 

 ٌعه فً اكثر من بلد . عن المنتج رغم تصن الذهنٌة الصورة
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  الدولٌةسٌاسات التسعٌر  .2

  التسعٌر :

 هناك عدة اعتبارات فً تحدٌد سٌاسات تسعٌر المنتجات فً األسواق الدولٌة: 

 :التدخل الحكومً فً األسعار 

األدوٌة, أو تضع حدوداً قصوى للسعر, قد ٌكون هذا عاماً أو ٌإثر على سلع محددة فقط, وقد تحدد الدولة السعر بدقة, كما نجد فً كثٌر من  

فً حالة التسعٌر الحكومً, ال ٌعد السعر متغٌراً تحت تحكمنا, وال نستطٌع استخدامه كسالح تنافسً أو لزٌادة المبٌعات, ٌقود التسعٌر 

لمنشطات األخرى مثل الحكومً الشركة إلى البحث عن وسائل أخرى لزٌادة المبٌعات, مثل اعتماد التقسٌط "المرٌح", أو استخدام ا

 بعض الدول استخدامها )ألمانٌا( الكوبونات التً تحرم

 :تنوع األسواق  

تختلف حالة الطلب من سوق لسوق, من حٌث المرونة وأهمٌة السعر فً الطلب على السلعة, فً بعض األسواق ٌكون للسعر أهمٌة كبرى 

السلعة فً مرحلة مختلفة فً دورة حٌاتها, حٌث تكون جدٌدة فً بلد, بٌنما  بسبب ضعف الدخول فً البلد أو كثرة المنافسٌن, أو بسبب كون

 هً وصلت مرحلة االنخفاض فً المبٌعات فً بلد آخر

 :طول القناة التسوٌقٌة  

ً بلد كلما كان التوزٌع مباشراً بٌن المنتج والمستهلك, كلما تحققت وفورات ٌمكن أن تنعكس فً السعر, لكن إذا كان أسلوب التوزٌع ف

حٌاً خارجً ٌتمٌز بتعدد الوسطاء, وطول القناة التسوٌقٌة بٌن المنتج والمستهلك, ٌقود ذلك إلى ارتفاع األسعار, ألن كل وسٌط ٌضع هامشاً رب

, وٌختلف لنفسه, وبذلك ٌتضخم السعر وٌزداد والسلعة فً طرٌقها إلى المستهلك, النظام التسوٌقً السائد فً البلد هو الذي ٌحدد عدد الوسطاء

 طول القنوات التسوٌقٌة بٌن البلدان اعتماداً على ظروف وتارٌخ كل بلد. 

 :أسعار العمالت  

لك فً التغٌٌر فً القوة الشرائٌة لكل عملة داخل بلدها, ٌعنً أن أسعار المدخالت غٌر ثابتة, وبالتالً التكلفة غٌر ثابتة وال بد أن ٌنعكس ذ

 السعر, لذا ٌجب وضع التضخم فً االعتبار 

 

  الدولٌةوٌج سٌاسات التر .3

 التروٌج:

 وعلى المستوياإلعالن، البٌع الشخصً، النشر، وتنشٌط المبٌعاتهً: او ادوات  ٌتكون من عدة عناصرالتروٌجً  المزٌج , 

ي مزٌج من هذه األربعة نستخدم وعلى أي نركز؟ ٌعتمد المزٌج المالئم على نظام التوزٌع القائم فً التسوٌقً ٌحدد أالعالمً القرار 

مثالً, ٌنظر المستهلكون برٌبة إلى اإلعالن الصحفً البلد, وعلى التكلفة, وسعر السلعة, وعلى نظرة المستهلكٌن, فً بعض البلدان 

, وسٌطرة للمنشأة تحكم فً شبكة التوزٌعكان وعموماً إذا عن الخدمات الطبٌة كالجراحة, بٌنما هً شًء عادي فً بلدان أخرى, 

إذا كانت ع المشتري, أما مع البائعٌن والتجار الذٌن بدورهم ٌقومون بدف الدفععلى تجار الجملة والقطاعً, ٌمكن استخدام سٌاسة 

, باإلعالن الجذبالتً تباع فً السوبر ماركت, حٌث الخدمة ذاتٌة فهنا تستطٌع أن تستخدم سٌاسة  السلعة من السلع المٌسرة

 واستخدام الوسائل واسعة النطاق
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  الدولٌةسٌاسات التوزٌع  .4

  التوزٌع: 

  االعتماد على نظم وشبكات التوزٌع الموجود فٌه, والعمل من خالل الوسطاء عندما تدخل شركة سوقاً خارجٌاً ستجد أن علٌها

تختلف نظم تجارة التجزئة بٌن بلدان تكون فٌها تجارة التجزئة مركزة فً . والموجودٌن, إذ من الصعب عادة تنظٌم شبكة جدٌدة

تجارة التجزئة مثالً )  بٌر من المحال الصغٌرةأٌدي محال قلٌلة ضخمة أو بلدان تكون فٌها تجارة التجزئة مشتتة ٌقوم بها عدد ك

فً المنافسة الحالٌة فً األسواق العالمٌة وجد أن أحد أسباب تفوق المنتجٌن الٌابانٌٌن (. مصر المملكة مركزة فً الكوٌت ومشتتة فً

خزناً عالٌاً, ألن ذلك مكلف كما هو الدقة فً المواعٌد والتسلٌم المنتظم الملتزم بمواعٌد دقٌقة, إذ ال ٌحب الوسطاء أن ٌحملوا م

ندري, وإذا وجدوا أن بإمكانهم أن ٌعتمدوا على منتج محدد ٌسلم شحناته فً المواعٌد المتفق علٌها, سٌوفر ذلك علٌهم حمل مخزون 

ظم بنظام "جت" كبٌر, كما ٌمكنهم من مقابلة التزاماتهم وتزوٌد عمالئهم بٌسر, ٌعرف هذا النهج, الدقة فً المواعٌد والتسلٌم المنت

 . Just-in-Timeوهً الحروف األولى من 

 

 رابعا : تسوٌق الخدمات  

  ملموسه ٌتولد عنها اشباع مباشر )  بؤشٌاءغٌر ملموسه ٌتولد عنها اشباع ) كالتامٌن( او  بؤشٌاءعرفت الخدمات على انها تتصل

 كالمواصالت( او أشٌاء ملموسه تولد االشباع سوٌا عندما تشتري مع سلع وخدمات أخرى) كالتسلٌف( 

 تتسم أٌضا بخصائص اضافٌه منفرده نجملها فً , لكنها السلع اها شركات تتعرض شركات الخدمات لمشاكل مماثله لتلك التً تلق

  ثالث :

o الحماٌة الزائدة 

o  االحتكاك المباشر عند التبادل 

o  . وجود اقتصادٌات فً تمركز الخدمات المتشابهة جغرافٌا 

 

 متطلبات تسوٌق الخدمات دولٌا :  

 ٌتطلب تسوٌق الخدمات دولٌا تكٌٌفا خاصا فً جوانب عدٌده نذكر منها : 

o فً مجال التوظٌف 

o  المرونة االستراتٌجٌة والتكتٌكٌة 

o التماٌز فً المنتجات 

o التروٌج 

o شبكات االتصال 

 

لمعرفة، إّنما نقص اإلرادةالفرق بٌن اإلنسان الناجح واآلخرٌن هو لٌس نقص القّوة، وال نقص ا
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 التصدٌر واالنتاج وتأمٌن المصادر:  عشر الخامسالفصل 

  :المحتوٌات

 استراتٌجٌة االنتاج وتؤمٌن المصادرأوالً : 

   المصادر عالمٌاً تؤمٌن 

  التصنٌع الدولً ثانٌاً : 

 التصدٌر :ثالثاً 

 التصدٌر إعادة 

 التصدٌر وسطاء 

  التصدٌر فً العالم العربً وسطاء 

   دور الدولة فً التصدٌر : رابعاً 

 

 مقدمه 

  ًبعض الشركات الكبرى تنتج سلعا ذات كثافه رأسمالٌه عالٌة فً بلدان راس المال فٌها شحٌح , او تنتج سلعا ذات تقنٌه متقدمة ف

 بلدان متؤخرة تقنٌا . 

 تستطٌع فً الحالة األولى ان تتحصل على راس مال بتكلفه منخفضه نسبٌا من أسواق الدول الغنٌة لتمزجه  الشركة متعددة الجنسٌة

مع تكلفه العمالة الرخٌصة فً بلدان نام , وبذلك تكتسب مٌزة سعرٌه , وتفعل الشركة شٌئا مشابها بإنتاج السلع ذات التقنٌة العالٌة 

فً البلدان النامٌة , الن الشركة طورت التقنٌة سلفا , ولن تحتاج الن تنفق تكالٌف اضافٌه للتقنٌة , ولذا تمزجها مع العمالة األقل 

 تسب مٌزه سعرٌه تكلفه لتك

 

 مٌن المصادر تٌجٌات اإلنتاج وتاأوال : استرا

 مٌن المصادرتٌجٌات اإلنتاج وتااسترا: 

 من اٌن نخدم اسواقنا العالمٌة المختلفة ؟ 

  لكل شركه متعددة الجنسٌة خٌارات فً تزوٌد أسواقها اما بالتصدٌر الٌها او اإلنتاج داخل السوق الذي تزوده او ترٌد ان تزوده من

 صنع الشركة السلعة بنفسها او تشترٌها من منتج اخر . موقع انتاجً لها فً بلد اخر , قد ت

   . انتاج المكونات والسلع الوسٌطة فً عده دول ومن ثم شحنها للتجمٌع والبٌع فً بلدان أخرى 

 : ترمز الى تحرٌك المواد والسلع وتخزٌنها وتهٌئتها للمشترٌن والمستهلٌن فً الوقت  السوقٌاتتعنً  اللوجستٌة التجارٌة ,

 والمكان المناسبٌن 

 : تخطٌط وتنظٌم والتحكم فً كل عملٌات الترحٌل والتخزٌن التً تسهل تدفق السلع من نقاط المواد الخام حتى  هً اللوجستٌة

 تستهلك النهائً مع عملٌات تدفق المعلومات المصاحبة لذلك . 

 : واعداد المستندات الترحٌل , المواصالت, التخزٌن, التعبئة, والتغلٌف واداره المواد  تتضمن العملٌات اللوجستٌة األساسٌة

 والتنبإ بالمبٌعات وبرمجه اإلنتاج , المشترٌات , اختٌار المواقع ,,الخ . 

99

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


    عشر  الثالثالموضوع  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 2الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 :مصطلح ٌستخدم بدرجه متزاٌدة لوصف سعً الشركات الدولٌة فً البحث عن واختٌار المصادر المناسبة  تامٌن المصادر عالمٌا

خارج وطنها وتنسٌق اعتماد مصانعها وشركاتها على هذه المصادر  للمواد الخام والسلع الوسٌطة والمكونات من كل انحاء العالم

 المختلفة . 

  اجرائً واآلخر استراتٌجًهناك اعتباران مهمان فً هذه العملٌة , احداهما  :استراتٌجٌة االستٌراد  . 

 

 :  فهً بمثابهوهً وثٌقه اساسٌه ,   بولٌصة الشحن 

 شهاده استالم من الشاحن .1

 المقدمة منه  عقد بالخدمات .2

 وشهاده ملكٌه  .3

 مثل :  ال ٌخلو االستٌراد من بعض المشاكلاالستٌراد 

  التقلبات السٌاسٌة 

  طول خطوط االمداد 

  االعتماد على مصادر تبعد عنا االف االمٌال , خاصه اذا كنا نشتري من شركات ال صله لنا بها اال ان حجم هذه المشاكل ٌعتمد

التسلٌم فً  اصبحعلى طبٌعة الصناعة ونوعها , فً الوقود مثال ال مفر من قبول االعتماد على الخارج , وفً بعض الصناعات 

 فسٌا حٌث تصل المواد الخام والمكونات من المزود الى المصنع قبل وقت معالجتها بفتره قصٌره . سالحا تنا لحظه االحتٌاج )جٌت(

 

 : وتختص هذه اإلدارة بجمع الرسوم الجمركٌة وتطبق القانون الخاص بتصدٌر واستٌراد السلع والرسوم الجمركٌة  اداره الجمارك

 دٌن والمصدرٌن . فً الدول الخلٌجٌة منخفضه وال تمثل معضله كبٌره للمستور

 

 : انشاء المناطق الحرة التجارٌة والصناعٌة أسلوب تلجا الٌه كثٌرا من الدول المتقدمة والنامٌة , لتشجٌع الصناعة  المناطق الحرة

  او اغلب المٌزات التالٌة :والتصدٌر وفٌه تحدد الدول مناطق معٌنه كمناطق حره توجد فٌها حوافز تتضمن بعض 

o رائب األرباح وضرائب الدخل على العاملٌن ومن ضرائب أخرى عدٌده كضرٌبه التنمٌة والدفاع ,, الخ . اعفاء تام من ض 

o  اعفاء تام من العوائد الجمركٌة على الواردات والصادرات 

o اعفاء من القٌود الرقابة على النقد األجنبً ) ان كانت هناك قٌود( عند تحوٌل راس المال واالرباح واألجور 

o مثل تسهٌل إجراءات تسجٌل الشركات ودخول وخروج العاملٌن األجانب والتراخٌص المختلفة .  اء او تقلٌل القٌود اإلدارٌةالغ 

o  تضمٌن عدم جواز تؤمٌم المشروعات فً القانون 

o  . تسهٌالت اضافٌه , مثل تمكٌن الشركات من االقتراض محلٌا وخاصه فً الدول النامٌة 

 

 ثانٌا : التصنٌع الدولً :  

  , تعمل الشركة الصناعٌة متعددة الجنسٌة التً لها أسواق فً بلدان عده , على خدمه أسواقها المختلفة من مواقع او بلدان مختلفة

وحقٌقه  وامامها عده خٌارات فً هذا الشؤن , بما فً ذلك خٌار تموٌنها كلها من موقع فً بلد واحد قد ٌكون وطن الشركة األصلً ,

الخٌارات لٌست بالضرورة تحدٌد بلد او اكثر إلنتاج السلعة من االلف الى الٌاء فً كل بلد , بل ان ما ٌحدث بطرٌقه متزاٌدة , هو 

 تصنٌع بعض المكونات فً بلد  وقد ٌتم التجمٌع فً بلد ثالث بل ان المواد الخام نفسها قد ٌكون مصدرها بلدا رابعا . 
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 "هً المصانع او المنشاة التً تقام لخدمه سوق معٌن لكن من خارجه , بعد ان كانت نفس الشركة صاحبه  : الصناعة او " فشور

 المنشآت تخدمه من داخله , مثل الوالٌات المتحدة فً حدودها من المكسٌك . 

 

 : ئ( . تحدٌد وقت الطلبٌة والكمٌه المطلوبة فً كل مره وحجم هامش األمان )مخزون الطوار اداره المخزون 

 

 : الشركات تنفق الٌوم مبالغ طائله على البحث والتطوٌر الذي اصبح احد اهم اسلحه المنافسة دولٌا , فً سعٌها  البحث والتطوٌر

الستنباط سلع جدٌده او تطوٌر السلع الحالٌة , او تحسٌن أسالٌب اإلنتاج , ولم ٌعد هذا التنافس واالنفاق وقفا على الصناعات عالٌة 

 الكمبٌوتر والجٌنات , بل ان الصناعات التقلٌدٌة كالسٌارات والنسٌج تنفق مبالغ طائله على هذه المجال . التقنٌة ك

 

 قرار االنفاق على البحث والتطوٌر قرار استراتٌجً بعٌد المدى 

 فً هذا المجال هً :  تحسمهاالتً على الشركة ان  االستراتٌجٌة االسئلة

 حجم االنفاق على البحث والتطوٌر , وعاده تنفق الشركات نسبه وترتفع النسبة لدى الشركات الصغٌرة  .1

 مدى االعتماد على النفس , ومدى االعتماد على الشراء من الخارج , كشراء الشركات الصغٌرة او التراخٌص من االخرٌن .  .2

 او تقنٌه ما .  مدى االعتماد على التحالفات ومشاركه االخرٌن لتطوٌر سلعه .3

 اٌن ٌكون موقع البحث والتطوٌر فً الرئاسة فً الفروع , فً مركز اقلٌمٌه او فً تولٌفه من ذلك .  .4

 كٌفٌه اختٌار السلعة او السلع المستقبلٌة موضوع االنفاق .  .5

 

 ثالثا : التصدٌر 

 سواق الخارجٌة , وقد ٌكون مرحله تسبق اإلنتاج التصدٌر احد اهم اشكال االعمال الدولٌة , والتصدٌر بذلك احدى وسائل خدمه األ

داخل السوق , وقد ٌتم التصدٌر بٌن أجزاء الشركة او فروعها فً البلدان المختلفة , فقد تصدر الشركة المواد الخام لتصنع فً 

 شركه تابعه لها فً بلد اخر . 

 اهمٌه التصدٌر : 

  ٌزٌد المبٌعات , وبالتالً الدخل واالرباح 

 كة من االستفادة من اقتصادٌات الحجم الكبٌر , حٌث تتوزع التكلفة الثابتة على عدد اكبر من الوحدات المنتجة , ٌمكن الشر 

  . التصدٌر ٌإمن منافذ اضافٌه وبدٌله , وبذلك ٌقلل المخاطر , فاذا ما كسد سوق تستطٌع الشركة التعوٌض فً سوق اخر 

 محاذٌر التصدٌر : 

 االرتباط بوكالء وموزعٌن غٌر مناسبً  .1

 بعض الشركات تهمل التصدٌر عند تحسن سوقها  .2

 اهمال الوكالء الخارجٌٌن  .3

 عدم تعدٌل السلعة لتناسب الرغبات واالذواق .4

 عدم ارفاق االرشادات والضمانات الضرورٌة المطلوبة مع السلع المشحونة  .5

 السٌاسات الحكومٌة فً البلد المصدر  .6

 حكومٌة فً البلد المستورد السٌاسات ال .7
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 4الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      إحساس ، عادل الذرهاىإعداد : 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 وٌقتضً تطوٌر تلك االستراتٌجٌة : استراتٌجٌة التصدٌر 

 دراسة األسواق الخارجٌة  .1

 وضع اهداف تصدٌرٌه للمدى الطوٌل والمدى القصٌر  .2

 وٌمكننا ان نختصر المهام األساسٌة فً التصدٌر بما ٌلً : 

 تحرٌك المبٌعات وتروٌج السلعة للحصول على الطلبٌات  .1

 دراسة تموٌل الصادرات والفرص المتاحة لذلك  .2

 التؤكد من ان الشحن والترحٌل مإمنان لعملٌاتك التصدٌرٌة  .3

 دعم كل هذه التحركات باإلعالن وغٌره  .4

 االستفادة من خدمات المستشارٌن المحلٌٌن .  .5

 

 : اعاده التصدٌر 

لث , وقد ٌتم ذلك بدون ان ٌكون المستورد األول قد خطط تتضمن عملٌه اعاده التصدٌر , استٌراد سلعه من بلد وتصدٌرها لبلد ثا

 لذلك . 

 : وسطاء التصدٌر 

أحٌانا تقوم الشركة بالتصدٌر بنفسها , وتختار وتعٌن وكالء لها فً البالد التً تصدر الٌها او ممثلٌن لها او تراسل عمالءها بنفسها  

 وربما وصلت الشركة درجه البٌع للمستهلك النهائً بدون وسٌط , علما ان قوانٌن بعض الدول تتطلب وجود وكٌل . 

o  التصدٌر المباشر 

o ٌر مباشر التصدٌر الغ 

o سطاء التصدٌر فً العالم العربً و 

 

 رابعا دور الدولة فً التصدٌر : 

 انشاء بنوك تموٌل الصادرات  .1

 انشاء شركات الخدمات التصدٌرٌة  .2

 تقدٌم إرشادات ومعلومات عن األسواق األخرى  .3

 االشتراك فً انشاء المعارض التجارٌة فً الدول المختلفة .4

 

كالذي تم من أجل العملوحترام للمعروف هو اسلوب ٌعبر عن اإلمتنان واإل الشكر
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 االسئلة فً البث المباشر األول  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 1الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل 

 هـ1431 الثانيالفصل      RAN MORIإعداد : 

 النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

+بعض الشروحات على انواع االعمال الدولية واالمثلة العملية لنظريتا  1االسئلة التي ذكرها الدكتور في محاضرة البث المباشر رقم 

 الميزة المطلقة والنسبية 

 وظائف االدارة من تخطٌط وتنظٌم وتوجٌه ورقابة لخدمة وظائف المنشاة من انتاج وتسوٌق وتموٌل وافراد .........هً ممارسة  -: 1س

 ادارة المنظمات ( –ادارة االعمال الدولٌة  –االدارة العامة  – ادارة االعمال) 

مع مراعاة شاة من انتاج وتسوٌق وتموٌل وافراد هً ممارسة وظائف االدارة من تخطٌط وتنظٌم وتوجٌه ورقابة لخدمة وظائف المن -: 2س

 .......... االبعاد البٌئٌة الدولٌة بٌن الدول

 ادارة المنظمات (  – ادارة االعمال الدولية –االدارة العامة  –) ادارة االعمال 

 لٌة نقدر نصنفها ........عبد اللطٌف جمٌل شركة تعمل فً مجال بٌع السٌارات ماركة توٌتا باي تصنٌف من االعمال الدو -: 3س

 عقد امتٌاز ( –عقد تصنٌع  –عقد ادارة وتشغٌل  – عقد وكالة)

 تتحدث نظرة المٌزة المطلقة عن التبادل ما بٌن الدول وقد قام العالم الحدٌث عن هذه النظرٌة ...... -: 4س

 ماٌكل بورتر ( -استفان لندر –دٌفٌد رٌكادو  – ادم سميث) 

  -: 5س

 النسٌج بالطاقة  القمح بالطن  

 طاقة 129 طن  99 الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 

 طاقة  69 طن  39 برٌطانٌا 

 اٌام عمل  19اذا تم االتناج خالل 

 بناء على الجدول السابق اعتمادا على نظرٌة المٌزة النسبٌة 

تخصص الواليات المتحدة االمريكية في انتاج القمح وبريطانيا في  –المتحدة االمرٌكٌة فً انتاج القمح والنسٌج معا )تتخصص الوالٌات 

 الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تتخصص فً انتاج النسٌج وال تتخصص فً انتاج القمح (  –النسيج 

انه الدولة تتجه الى سوق ٌكون مورث فٌه الصناعة من قبل ام ٌتم  فً نظرٌة الشركة االولى فً المٌدان هل ٌقصد بهذه النظرٌة فً -: 6س

 التوجه الى سوق لممارسة النشاط لم ٌمارس فٌه من قبل ؟ 
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 االسئلة فً البث المباشر األول  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 2الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل 

 هـ1431 الثانيالفصل      RAN MORIإعداد : 

 النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 -االجابة :

من مسمى النظرية من اسمها تكون االجابة واضحة وهي انه الشركة تمارس النشاط الول مرة داخل الدولة المتوجه اليها او النتاج منتج 

 التوجه الى سوق لم يمارس فيه النشاط من قبل ( جديد )يتم

 ٌحدث  فً مرحلة النمو والتصدٌرفً نظرٌة دورة حٌاة السلعة  -: 7

 ثبات سعر المنتج ( – ارتفاع في سعر السلعة –)انهٌار او انخفاض فً سعر السلعة 

 مفتاح الحل وسره ٌكمن فً كلمة النمو لً ؟

 النمو يعني صعود بالتالي يحدث ارتفاع في سعر المنتج او السلعة النه 

  -: 8س

 النسٌج بالطاقة  القمح بالطن  

 طاقة 29 طن 99 الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 

 طاقة  69 طن  39 برٌطانٌا 

 اٌام عمل  19اذا تم االنتاج خالل 

وبرٌطانٌا .....القمح..... السابق اعتماد على نظرٌة المٌزة المطلقة فان الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تتخصص فً انتاج بناء على الجدول 

 ....... النسيج......تتخصص فً انتاج 

 الجزء الثاني وهو شرح بعض االشياء المهمة والتي من الممكن ان تاتي في االختبار كما ذكر الدكتور في المحاضرة 

 واع االعمال الدولٌة )انواع العقود(* ان

 فً االسئلة ( 3هً شركة محلٌة تاخذ حق البٌع داخل الدولة مثال شركة عبداللطٌف جمٌل للسٌارات )ٌرجى الرجوع الى س عقد الوكالة -1

الحق للشركة االجنبٌة لالدارة واالنشاء والتشغٌل لمشروع معٌن مثال مشروع  هً اتفاق او عقد قانونً ٌعطً  عقد االدارة والتشغيل -2

 قطار المناسك فً السعودٌة هو استثمار اجنبً فً نفس الوقت عقد ادرة وتشغٌل للشركة االجنبٌة او الصٌنٌة قامت بالمشروع 

لمستثمر فٌها وعملٌة االنتاج والتسوٌق ومتابعة عملٌات البٌع هو بعطً الحق لشركة انها تقوم بعملٌة التصنٌع داخل الدولة ا عقد التصنيع -3

بالنسبة الحدى السلع مثال شركة اضٌدس سمحت لشخص او مستثمر ٌنشا مصنع اضٌدس فً السعودٌة طبعا ٌكون المستثمر مسؤول عن 

 عملٌة التصنٌع واالنتاج والتسوٌق وبٌع المنتج 

سم التجاري والعالمة التجارٌة وكذلك حق استغالل االسم للعالمة التً بمثلها وهذا ٌتم بشروط هو عقد لكن ٌستخدم فٌه اال عقد االمتياز -4

معٌنة ومقابل لرسوم مادٌة مثال شركة كنتاكً او ماكدوالنز ٌبقى الشركة المسؤولة فً السعودٌة عن شركة ماكدوالندز تمارس النشاط ولكن 

 من االرباح ٌتم دفعه للشركة االمرٌكٌة  فً جزء من االدارة راجع للشركة االمرٌكٌة وجزء

هً تكون لالنشاء السكن او العمارات السكنٌة مثال شركة تقوم بعمل انشاء مشروع سكنً وبدأ المشروع ابتداء من  عقد تسليم المفتاح -5

 االرض ٌقام علٌها المشروع حتى تسلٌم المفتاح للمشتري او الساكن ٌقوم بعملٌة استغالل المكان 
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 االسئلة فً البث المباشر األول  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 3الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل 

 هـ1431 الثانيالفصل      RAN MORIإعداد : 

 النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 عملً لنظرٌة المٌزة المطلقة مثال 

 النسٌج بالطاقة  القمح بالطن  

 طاقة  29 طن  99 الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة

 طاقة  69 طن  39 برٌطانٌا 

 اٌام عمل  19اذا تم االنتاج خالل 

 -بناء على الجدول السابق يالحظ االتي :

بشكل اعلى من برٌطانٌا وفً نفس الوقت تنتج نسٌج بشكل اقل من برٌطانٌا ، برٌطانٌا تنتج القمح بشكل اقل من امرٌكا اما امرٌكا تنتج قمح  -

 النسٌج تنتجه بشكل اعلى من امرٌكا 

 3ج من النسٌج اضعاف من القمح مقارنة ما ٌنتجه المزارع البرٌطانً فً نفس المدة الزمنٌة اما العامل البرٌطانً ٌنت 3امرٌكا تنتج  -

 اضعاف مقارنة ما ٌنتجه االمرٌكً فً نفس المدة الزمنٌة اذا برٌطانٌا متمٌزة فً النسٌج اما امرٌكا متمٌزة فً القمح 

اذا فكرة نظرٌة ادم سمٌث تقول طالما انه امرٌكا تنتج بكمٌات اكثر فً القمح بنفس تكلفة العناصر ونفس المدة الزمنٌة اذا تتخصص فً  -

 لقمح بٌنما برٌطانٌا لدٌها مٌزة فً انتاج النسٌج اذا تتخصص فً انتاج النسٌج انتاج ا

 مثال عملً لنظرٌة المٌزة النسبٌة 

 النسٌج بالطاقة  القمح بالطن  

 طاقة 129 طن  99 الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 

 طاقة  69 طن  39 برٌطانٌا 

 اٌام عمل  19اذا تم االنتاج خالل 

 -بناء على الجدول السابق نالحظ ما ٌلً :

انه امرٌكا متمٌزة فً انتاج القمح والنسٌج ٌبقى هذا هو الشكل الطبٌعً انه لورجعنا لنظرٌة ادم سمٌث انه امرٌكا المفترض تنتج القمح  -

فً شً اسمه العالقات والتعامالت ما بٌن الدول فاذا كانت والنسٌج وانه برٌطانٌا ال تنتج اي شًء وطبعا دٌفٌد رٌكاردو قال ال ما ٌنفع النه 

  هنا نعتمد على الميزة النسبيةامرٌكا متمٌزة فً انتاج السلعتٌن وبرٌطانٌا اضعف فً انتاج السلعتٌن 

طن اما فً  4\3اجها ٌقابلها مثال لو حولناها الى وحدات بنسب انتاج القمح الى انتاج الطاقة فنالقً انه امرٌكا لكل وحدة طاقة واحدة ٌتم انت -

 طن  2\1برٌطانٌا كل وحدة طاقة بقابلها 

  اذا امريكا تتخصص في انتاج القمح اما بريطانيا تتخصص في انتاج النسيج -

 اختكم

Ran mori 
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  الثانًاالسئلة فً البث المباشر  –  االدارة الدولٌةمقرر 

 1الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل 

 هـ1341 الثانيالفصل      RAN MORIإعداد : 

 النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

  2االسئلة التً ذكرها الدكتور فً محاضرة البث المباشر رقم

 المدفوعات من عدة اقسام وهذه االقسام ..........ٌتكون مٌزان  -: 1س

 ( جمٌع ما سبق) الحساب الجاري ، حساب راس المال ، حساب االحتٌاطٌات الدولٌة من الذهب النقدي ، 

 اقسام مٌزان المدفوعات .......... -: 2س

 ، الحساب الدائن ، الحساب المدٌن ، المٌزان التجاري ( الحساب الجاري)

  ٌتكون من الصادرات وواردات السلعالتجارة غٌر المنظورة  مٌزان -: 3س

 ( صادارت وواردات الخدماتالتصحٌح )   خطا –صح 

 ٌتكون مٌزان التجارة المنظورة من .............. -: 4س

 (  الشًء مما سبق) صادرات الخدمات ، وارادات الخدمات ، واردات اصول نقدٌة ، 

 التجارة المنظورة من ................ٌتكون مٌزان  -: 5س

 ( واردات السلع) صادرات الخدمات ، 

 متعارف انه ٌوجد اختالل فً مٌزان المدفوعات وظهر فً المٌزان اختالل بشكل اٌجابً معنى ذلك ... -: 6س

 مما سبق ( ، الواردات اعلى من الصادرات ، الصادرات تساوي الواردات ، الشًء الصادرات اعلى من الواردات) 

 ٌعتبر االختالل المؤقت احد انواع االختالل فً مٌزان المدفوعات ومن انواع االختالل المؤقت ........ -: 7س

 ( جمٌع ما سبق)االختالل العارض ، االختالل الموسمً ، االختالل الدوري ، 

 التصحٌح عن طرٌق الٌة السوق لها عدة اشكال هذه االشكال .......... -: 8س

 (  كل ماسبقتصحٌح عن طرٌق الٌة االسعار ، التصحٌح عن طرٌق سعر الصرف ، التصحٌح عن طرٌق الدخول ، ) ال

 التصحٌح عن طرٌق سعر الصرف ٌعتبر احد انواع التصحٌح عن .......... -: 9س

 ، طرٌق  تدخل السلطات العامة (  طرٌق الٌة السوق) 

 ثر على المنشات التً تفكر فً ممارسة االعمال الدولٌة .......من اهم عناصر البٌئة السٌاسٌة التً تؤ -: 11س

 ، جمٌع ماسبق (  ارتفاع االستقرار السٌاسً) النظام االجتماعً ، انخفاض الشعور الوطنً ، 

 

 انتهى بحمدهلل 

 -اختكم :

Ran mouri  
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 االولالواجب   –      الدوليةاالدارة 

 1الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1431 الثانيالفصل                                                                                   التصحيح : شوق االنتظار     ran mori حل الواجب : -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 

 

 1السؤال 
  فً االستثمار المباشر: ٌتم شراء أوراق مالٌة كأسهم أو سندات تصدرها مؤسسة أخرى وُتشترى هذه األوراق المالٌة بهدف الربح

 صواب
 خطأ

 التصحٌح :االستثمار الغٌر مباشر

 
 2السؤال 

 نظرٌة نسب عناصر اإلنتاج تعد إحدى نظرٌات التجارة بالمقاٌضة
 صواب

 خطأ
 التصحٌح : نظرٌات التجارة بالنقد

 
 3السؤال 

  من مزاٌا دخول السوق األجنبً على نطاق واسع انه ٌسهل على الشركة جذب العمالء والموزعٌن
 صواب

 خطأ
 

 4السؤال 
  فً عقد االمتٌاز: ٌشترط موافقة طالب االمتٌاز على االلتزام الصارم بقواعد العمل الخاصة بالشركة مانحة االمتٌاز

 صواب
 خطأ
 

 5السؤال 
جنبً: عندما ٌتم دخول الشركة للسوق األجنبً بعد دخول الشركات األجنبٌة األخرى والتً احتلت مكانة فً هذا الدخول المبكر إلى السوق األ

 السوق
 صواب

 خطأ
 التصحٌح : الدخول المتأخر الى السوق االجنبً

 
 6السؤال 

 تتسم التعامالت التً تتم على المستوى الدولً بأنها عارضة وغٌر مستمرة
 صواب

 خطأ
 التصحٌح: دائمة وخارج حدود الدولة

 
 7السؤال 

  وتنظٌم فقط لخدمة وظائف المنشأة من إنتاج وتسوٌق وتموٌل وأفرادإدارة االعمال هً ممارسة وظائف اإلدارة من تخطٌط 
 صواب

 خطأ
 التصحٌح: مفهوم ادارة االعمال الدولٌة

 
 
 

 االدارة الدولٌةلمقرر  االولالواجب 
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 االولالواجب   –      الدوليةاالدارة 

 2الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1431 الثانيالفصل                                                                                   التصحيح : شوق االنتظار     ran mori حل الواجب : -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 
 

 8السؤال 
  من افتراضات نظرٌة المٌزة المطلقة: تكلفة الوحدة تقل كلما زاد حجم اإلنتاج

 صواب
 خطأ

 التصحٌح: أي كانت الكمٌة اللً بٌتم انتاجها فهً ثابته

 
 9السؤال 

  شراء أوراق مالٌة كأسهم أو سندات" تعد من االستثمار غٌر المباشر"
 صواب

 خطأ
 

 11السؤال 
 شركة متعددة الجنسٌات هً شركة ملكٌتها تخضع لسٌطرة جنسٌات متعددةال

 صواب
 خطأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال تنسونا من صالح دعائكم

 سبحان هللا وبحمده ،، سبحان هللا العظٌم 
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 الثانيالواجب   –      الدوليةاالدارة 

 1الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل  

 هـ1431 الثاًيالفصل            عادل الذرهاى ، إحساس                                                            التصحيح :      عفاف التزكي :  حل الواجب -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 

 

 1السؤال 
 تقنٌة المعلومات: حولت األموال إلى بٌانات ومعلومات وبذا ٌمكن نقلها بٌن الدول بسرعة البرق دون الحاجة إلى نقل األموال ذاتها

 صواب
 خطأ
 

 2السؤال 
 إحدى مهام البنك اإلسالمً للتنمٌةٌعد قبول الودائع واجتذاب األموال بأي وسٌلة شرعٌة 

 صواب
 خطأ
 

 3السؤال 
 ٌقصد به نشر المعلومات حول القوانٌن واللوائح الوطنٌة، والممارسات الشائعة التً قد تؤثر على التجارة مبدأ المعاملة الوطنٌة

 صواب
 خطأ

 التصحٌح : مبدأ الشفافٌة 
 

 4السؤال 
المنتجات الوسٌطة من الخارج بدالً من االعتماد على المدخالت المحلٌة إذا كانت الشركة األجنبٌة تستورد مدخالت اإلنتاج كالمواد الخام و

 .فإن ذلك ٌزٌد من جانب المقبوضات فً مٌزان المدفوعات
 صواب

 خطأ
 ى المٌزان التجاريوٌكون سالباً علمٌزان المدفوعات التصحٌح : فإن ذلك ٌؤثراً سلباً على 

 
 5السؤال 

 مارٌقصد بمناخ االستثمار هو مجمل العناصر القانونٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة التً تكون البٌئة التً ٌتم فٌها االستث
 صواب

 خطأ
 

 6السؤال 
 تحول الشركات الخاصة والعائلٌة لشركات مساهمة ٌعتبر من العوامل التً ساعدت علً زٌادة حجم انتقال رأس المال بٌن الدول

 صواب
 خطأ
 

 7السؤال 
 الصندوق العربً لإلنماء االقتصادي واالجتماعًمبدأ الدولة األولى بالرعاٌة ٌعد من أهم مبادئ 

 صواب
 أخط

 العالمٌة التجارة منظمة مبادئ أهم من ٌعد:  لتصحٌحا
 

 8السؤال 
 بدراسة البٌئة الداخلٌة تسعى الشركة الى معرفة وتحدٌد قدراتها قبل ان تحدد اهدافها

 صواب
 خطأ

 
 
 
 

 االدارة الدولٌةلمقرر  الثانًالواجب 
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 الثانيالواجب   –      الدوليةاالدارة 

 2الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل  

 هـ1431 الثاًيالفصل            عادل الذرهاى ، إحساس                                                            التصحيح :      عفاف التزكي :  حل الواجب -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 9السؤال 
 فرص التخصص واالستفادة من اقتصادٌات الحجم الكبٌر فً انتقال رأس المال بٌن الدول انخفضتكلما كبر حجم السوق كلما 

 صواب
 خطأ

 التصحٌح : كلما زادت 
 

 11السؤال 
 .إدارة الشركة األجنبٌة فً بلد وٌتأثر بها بلد آخر تؤخذ قرارات

 صواب
 خطأ
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 الختبار الفصلي ا  –      الدوليةاالدارة 

 1الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل  

 هـ1439 الثاًيالفصل                    عادل الذرهاى ، إحساسالتصحيح :       الوستوى السادس بوٌتديات كوفي كوبأعضاء وهبدعيي :  حل الواجب -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 

 

 1السؤال 
 التقنٌة الصلبة: تشمل اآللٌات، والرسومات الهندسٌة، والتوصٌفات الفنٌة التً تستخدم فً االنتاج

 صواب
 خطأ
 

 2السؤال 
 ............:كل ما ٌلً ٌعد من مزاٌا عقد الترخٌص ما عدا

 الحق فً الرقابة المشددة على التصنٌع والتسوٌق
 عدم تحمل تكالٌف التطوٌر والمخاطر المرتبطة بدخول سوق أجنبً جدٌد

 .طرٌقة جذابة للشركات التً تفتقر إلى رأس المال الالزم لتطوٌر العملٌات الخارجٌة
 . ذابة عندما تكون الشركة غٌر مستعدة لتخصٌص موارد مالٌة كبٌرة لسوق أجنبً غٌر مألوف أو مضطرب سٌاسٌاطرٌقة ج

 
 3السؤال 

 ..........:كل ما ٌلً ٌعد من افتراضات نظرٌة المٌزة المطلقة ماعدا
 وجود مصارٌف للنقل والمواصالت واالستخراج

 .(لدول )خارج الدولةإستحالة إنتقال عناصر تقنٌة اإلنتاج بٌن ا
 .ثبات تكلفة الوحدة مهما كان حجم إنتاجها

 .سهولة إنتقال عناصر اإلنتاج فً الدولة
 

 4السؤال 
 .العائد على الموارد ، ولكن أٌضاً ٌروج لها ٌخفضإن االستثمار األجنبً 

 صواب
 خطأ

 التصحٌح : ٌرفع
 

 5السؤال 
 :عند دخول السوق األجنبً ما عدا كل ما ٌلً ٌعد من طرق التعرف على المنافع االقتصادٌة 

 .حجم السوق من حٌث التركٌبة السكانٌة
 . تقسٌم المنتجات فً السوق

 متوسط الدخل الحالً للعمالء
  .الدخل المستقبلً المحتمل للعمالء والذي ٌعتمد على معدالت النمو االقتصادي

 
 6السؤال 

 القتصادي للدولةالفائض فً المٌزان الجاري ٌدل على قوة المركز ا
 صواب

 خطأ
 

 7السؤال 
 :أى من العبارات االتٌة تعتبر خاطئة

  . إن فائض أي بلد هو بالضرورة عجز بلد آخر
  .تقوم الشركة األجنبٌة بتحوٌل أرباح إلى الخارج، فتزٌد من المقبوضات فى مٌزان المدفوعات فى الدولة المضٌفة

  .ل استثمار غٌر مباشر جدٌداالستثمار األجنبً المباشر قد ٌأخذ شك
 .تعمل الدولة على تقلٌص عجزها عن طرٌق تقلٌل التعامل مع باقً دول العالم

 
 
 

 االدارة الدولٌةلمقرر الفصلً ختبار اال
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 الختبار الفصلي ا  –      الدوليةاالدارة 

 2الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل  

 هـ1439 الثاًيالفصل                    عادل الذرهاى ، إحساسالتصحيح :       الوستوى السادس بوٌتديات كوفي كوبأعضاء وهبدعيي :  حل الواجب -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 8السؤال 
 .تماماً لم ٌألفه السوق المحلً من قبل منتج قدٌمفً نظرٌة الشركة األولى فً المٌدان: تقدم الشركة األجنبٌة 

 صواب
 خطأ

 منتج جدٌد: التصحٌح 
 

 9السؤال 
مها فً البٌئة السٌاسٌة: تتدخل الدولة المضٌفة بالمصادرة والتأمٌم، حٌث أن المصادرة تعنً أخذ الملكٌة مع فً مدى تدخل الدولة وتحك

 التعوٌض أو بدونه، أما التأمٌم فٌعنً قصر النشاط المعٌن على المواطنٌن المحلٌٌن
 صواب

 خطأ
 

 11السؤال 
 .دول العالم، وكذلك مدى قدرتها على اقتناء موارد وسلع خارجٌةٌعكس ......... المركز المالً للدولة فً تعاملها مع باقً 

 .سجل الموازنة
 .مٌزان مدفوعات
 المٌزان السلعى

 .المٌزان التجارى
 

 11السؤال 
 :نظام الحصص ٌعنً أن الدولة

  تفرض رسوم جمركٌة مرتفعة على واردات محددة من الخارج
  تفرض الدولة ضرٌبة مخفضة على الشركات المستوردة لسلع معٌنة من الخارج
 تفرض الدولة ضرٌبة مرتفعة على الشركات المستوردة لسلع معٌنة من الخارج

 تحدد كمٌة محدودة من السلع المستوردة ال ٌسمح باستٌراد أكثر منها
 

 12السؤال 
 .وتنظٌم وتوجٌه ورقابة لخدمة وظائف المنشأة من إنتاج وتسوٌق وتموٌل وأفرادهً ممارسة وظائف اإلدارة من تخطٌط ..........

  .إدارة األعمال الدولٌة
  .اإلدارة المحلٌة
  .األعمال الدولٌة

 .إدارة األعمال
 

 13السؤال 
 -:تتسم التعامالت التً تتم على المستوى الدولً بخاصٌتٌن هما

  .مستمرة، وداخل حدود الدولة
  .اخل حدود الدولةعارضة، ود

  .دائمة، خارج حدود الدولة
 .عارضة ، وخارج حدود الدولة

 
 14السؤال 

 .، أي صادرات وواردات السلعغٌر المنظورةالمٌزان التجاري: ٌختص بالتجارة 
 صواب

 خطأ
 ٌختص بالسلع المنظورة :التصحٌح 

 

 15السؤال 
 ................. األشٌاء التً إن التعامل مع البٌروقراطٌة والروتٌن وتطوٌل اإلجراءات الخاصة باالستثمار األجنبً من

  تحفز الشركات االجنبٌة على االستثمار
  تشجع الشركات االجنبٌة على االستثمار

  .تثنى الشركات االجنبٌة عن االستثمار
 .تدفع الشركات االجنبٌة نحو االستثمار

112

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


 الختبار الفصلي ا  –      الدوليةاالدارة 

 3الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل  

 هـ1439 الثاًيالفصل                    عادل الذرهاى ، إحساسالتصحيح :       الوستوى السادس بوٌتديات كوفي كوبأعضاء وهبدعيي :  حل الواجب -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 16السؤال 
ق باإلضافة إلى مزاٌا انخفاض التكالٌف مقارنة بالمنافسٌن ، ٌتحقق من إن القدرة على بناء حجم مبٌعات قوي من خالل زٌادة الخبرة بالسو

 -:.................خالل
  .عدم دخول السوق

  .الدخول مبكرا للسوق
  .الدخول مبكرا ومتاخرا للسوق

 .الدخول متأخر للسوق
 

 17السؤال 
حدى السٌاسات المالٌة التً تفرضها الحكومة لحماٌة الصناعة ، تعتبر االحواجز الجمركٌة أو غٌر الجمركٌة التً ُتفرض أمام الواردات

 المحلٌة
 صواب

 خطأ
 تعتبر أحدى ..الرسوم الجمركٌة ، الحصص ، التصحٌح : 

 
 18السؤال 

 ............. تجنب التكالٌف المرتبطة بعملٌة تأسٌس العملٌات الصناعٌة فً األسواق األجنبٌة ٌتحقق فى 
  .االمتٌاز
  .الوكالة

  .عقود تسلٌم المفتاح
 .التصدٌر

 
 19السؤال 
 -:.............م باألعمال الدولٌةمن ٌقو

  .الشركات الدولٌة، متعددة الجنسٌات ، العالمٌة
  .الشركات متعددة الجنسٌات، عابرة القارات، العالمٌة

  .الشركات الدولٌة، العالمٌة، االقلٌمٌة
 .الشركات المحلٌة، عابرة القارات، العالمٌة

 
 21السؤال 

واالتصاالت، كأجور النقل والشحن، إٌرادات الموانئ، البرٌد والبرق، إٌرادات شركات التأمٌن عن  ٌعبر كل من عائد ومنصرف المواصالت
 المٌزان السلعى المنظور

 صواب
 خطأ

 رالمنظو غٌر التجارة مٌزان:  التصحٌح
 

 21السؤال 
 التأمٌن ضد المخاطر ٌعتبر من االستراتٌجٌات التً تطبقها الشركات فً التعامل مع المخاطر السٌاسٌة

 صواب
 خطأ
 

 22السؤال 
ٌتواجد فٌها عمالة غٌر موظفة إذا اعتمد نشاط مكثف الستخدام  التًار األجنبً ٌمثل دون شك إضافة للدخل القومً فً ذلك البلد إن االستثم

 اآلالت
 صواب

 خطأ
 استخدام العمالةالتصحٌح : 
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 الختبار الفصلي ا  –      الدوليةاالدارة 

 4الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل  

 هـ1439 الثاًيالفصل                    عادل الذرهاى ، إحساسالتصحيح :       الوستوى السادس بوٌتديات كوفي كوبأعضاء وهبدعيي :  حل الواجب -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 23السؤال 
 .............. ال تتحمل الشركات األجنبٌة تكالٌف زائدة عند 

 دخولها السوق مبكرا
 .انتشار الشركة فى االسواق

 .ا السوق متأخرادخوله
 كل االجابات صحٌحة

 
 24السؤال 

 .ٌستخدم بصفة أساسٌة فً شركات التصنٌع بٌنما، االمتٌاز ٌعمل بصفة أساسٌة فً شركات الخدمات ........... .1
 عقد الوكالة
 .عقد التسلٌم

  عقد الترخٌص
 عقد االدارة والتشغٌل

 
 25السؤال 

  :فً نشاط الشركات الدولٌة، وٌشٌر الى الحراك االجتماعً احد العوامل المؤثرة
  ال شئ مما سبق

  ✅ امكانٌة االنتقال من طبقة الى اخرى فً السوق المستهدف
  المشكالت االجتماعٌة فً السوق المستهدف

  التفاعل االجتماعً فً السوق المستهدف
 

 26السؤال 
ٌُتحكم فٌها( بواسطة الشركة إالم فً البلد األصلًهً مجموعة من الشركات التً تعمل فً مجموعة من ا .............   . لدول و لكنها تدار )

  الشركات الدولٌة
  .الشركات العالمٌة

 . الشركات متعددة الجنسٌات
 الشركات المحلٌة

 
 27السؤال 

التً ٌجب على الشركات األجنبٌة وضعها فً االعتبار عند رغبتها فً  الفٌزٌقٌةالحراك االجتماعً ٌعد من العناصر الفرعٌة للعناصر 
 الخروج من محٌطها المحلً

 صواب
 خطأ

 ناصر السلوكٌة التصحٌح : للع
 

 28السؤال 
ٌُمكن المستثمر من التأثٌر بدرجة كبٌرة  .......... .  :على مسار الشركة المساهم فٌهاهو ذلك النوع من االستثمار األجنبً الذى 

 
  .االستثمار الخارجً غٌر المباشر
  .االستثمار الداخلً غٌر المباشر

  .االستثمار الداخلً المباشر
 .االستثمار الخارجً المباشرة

 
 29السؤال 

 -:الخدمً فً الفروع فً ...........المركز الرئٌسً فً البلد األم )موطن واحد(و ٌشرف على إدارة شئون التواجد السلعً أو
 

  .الشركات المحلٌة ، الشركات العالمٌة
  .الشركات متعددة الجنسٌات

  الشركات الدولٌة
 .الشركات العالمٌة
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 31السؤال 
 .رٌكاردوتعود نظرٌة المٌزة المطلقة للعالم االقتصادي: 

 صواب
 خطأ

 التصحٌح : أدم سمٌث  
 

 31السؤال 
للشركة لالستثمار فً الخارج هو االحتكار وذلك ألنها تمتلك تقنٌة جدٌدة او ادارة النظرٌة التً تعبر عن وضع ٌكون فٌه الدافع األساسً 

 :ابداعٌة.. هذه النظرٌة تسمى
  نظرٌة دورة حٌاة السلعة

  نظرٌة الشركة األولى فً المٌدان
  نظرٌة االستئثار

 نظرٌة الشركة القائدة فً السوق
 

 32السؤال 
 .......... فى الشرق األوسط ٌعد sony xperia بتوزٌع جواالت Sony قٌام شركة .

 .عقد تصنٌع
 .عقد وكالة

 .عقد تصدٌر
 .عقد تسلٌم مفتاخ

 
 33السؤال 

قٌام الشركة األجنبٌة بالتأمٌن ضد الحروب واالضطرابات ٌعد احدى استراتٌجٌات ردء المخاطر ومن ثم تقوم شركات التأمٌن بتقدٌم تعوٌض 
 وبللشركة المتأثرة فً حاالت الحر

 صواب
 خطأ
 

 34السؤال 
 :مجموعة المعارف والمعتقدات والفنون والقوانٌن والقٌم والعادات والقدرات التً تمٌز مجموعة بشرٌة عن أخرى، هذا هو تعرٌف

  البٌئة الثقافٌة
 الثقافة

  البٌئة االجتماعٌة
 البٌئة االجتماعٌة والثقافٌة

 
 35السؤال 

العبٌن فً البٌئة السٌاسٌة هم: حكومة البلد المضٌفة بنفوذها فً سن القوانٌن واإلجراءات، ثم اجهزتها فً االستثمار األجنبً ٌعد أهم ال
 االدارٌة التً لها سلطة التنظٌم وتنفٌذ القوانٌن

 صواب
 خطأ
 

 36السؤال 
 أجنبٌة منافسةفً نظرٌة دورة حٌاة السلعة :نجد أن استثمار الشركة فً الخارج ٌأتً كرد فعل لتحرك قامت به شركة 

  صواب
  خطا
 

 37السؤال 
  ان تكالٌف االنتاج المرتبطه بممارسة االعمال فً الدول األجنبٌة تكون عادة منخفضه فً الدول النامٌة

  صواب
  خطا
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 38السؤال 
 ..................:منطقة التجارة الحرة بٌن عدة دول تعنً

  اتحاد جمركً بٌن هذه الدول
  هذه الدول سوق مشتركة بٌن

  ازالة الحواجز الجمركٌة بٌن هذه الدول
 اتحاد اقتصادي بٌن هذه الدول

 
 39السؤال 

 .تصدٌراً مقارنة بالشركات التً لٌست لدٌها استثمارات األقلأن الشركات المستثمرة فً الخارج، هً 
 صواب

 خطأ
 التصحٌح : هً األكثر 

 
 41السؤال 

ى نطاق واسع تكون قٌمة هذه المنتجات للعمالء أكبر من تقدٌم نفس منتجات إذا تم عرض منتجات غٌر متاحة فً هذا السوق االجنبى وعل
 المنافسٌن وعلى نطاق ضٌق

  صواب
  خطا
 

 41السؤال 
 .قد ٌعمل على زٌادة فً االستٌراد الذي قد ٌكون نتٌجة لتغٌر أذواق المستهلكٌناالستثمار المحلً إن 

 صواب
 خطأ

 التصحٌح : االستثمار االجنبً 
 

 42السؤال 
 :فً نظرٌة المٌزة المطلقة: تتحدد أسعار التبادل فً التجارة بٌن بلدٌن على أساس

 نظرٌة الفعالٌة والكفاءة
 .نظرٌة القٌمة

 .نظرٌة العمل أساس القٌمة
 

 43السؤال 
التً تتخذها الحكومة ضد  لمنحازةاإلجراءات اأن ٌحتل مواطنو الدولة المضٌفة وظائف علٌا، ومقاعد فً مجالس إدارة الشركات ٌعد من 

 الشركات االجنبٌة
 صواب

 خطأ
 التصحٌح : االجراءات المحاٌدة

 
 44السؤال 

 .......... إن الحصول على المزاٌا الرئٌسٌة للسوق ٌعد من
 مزاٌا الدخول متأخر للسوق األجنبً
 مزاٌا الدخول المبكر للسوق األجنبً

 مزاٌا توسع السوق
 مزاٌا عدم االنتشار فى االسواق

 
 45السؤال 

 ول الوطنٌة قصٌرة األجل مثل أذونات خزانة الدولة واألوراق التجارٌة تعد من إحدى عناصر االحتٌاطات الدولٌةاألص
 صواب

 خطأ
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 46السؤال 
 القدرة على االحتفاظ باألرباح وتحوٌلها: ٌعد من العوامل المؤثرة فً القرارات المتخذة فً الشركات العالمٌة

 صواب
 خطأ
 

 47السؤال 
)من خالل حجم ٌئة االقتصادٌة طوٌلة المدى من ممارسة األعمال فً الدولة األجنبٌة: أنه ٌمكن التعرف على حجم السوق تختص الب
 .(الضرائب

 صواب
 خطأ

 من خالل التركٌبة السكانٌةالتصحٌح : 
 

 48السؤال 
 :كل ما ٌلً ٌعد من عٌوب الدخول المبكر للسوق األجنبً، ما عدا 

  .اذبٌة عالٌةالحد من قدرة الشركة على دخول أسواق أجنبٌة أخرى ذات ج
  تحمل تكالٌف زائدة ٌمكن للشركات الالحقة فً دخول هذه األسواق تجنبها

 .التحكم فى السوق منذ البداٌة
 .راً قد ٌتم تغٌرات وإصالحات فً قوانٌن االستثمار فً الدولة المضٌفة مما ٌؤدي إلى تقلٌل قٌمة االستثمارات للشركة التً قامت بالدخول مبك

 
 49السؤال 
 .............:كندا فً انتاج األخشاب ٌعنً انها تطبق نظرٌة تخصص

  المٌزة المطلقة
 جمٌع االجابات السابق ذكرها خطأ

  المٌزة النسبٌة
 نسب عناصر االنتاج

 
 51السؤال 

لة التخلف إلى مرحلة هو االختالل الذي ٌظهر فً المٌزان التجاري بصفة خاصة خالل انتقال االقتصاد القومً من مرح االختالل الموسمً :
 النمو

 صواب
 خطأ

 التصحٌح : االختالل االتجاهً 
 

 51السؤال 
 :حجم األسرة هو احد العوامل المؤثر فً استراتٌجٌات الشركات الدولٌة، وٌندرج ضمن

 العوامل الدٌموغرافٌة
 العوامل السلوكٌة

 (العوامل المادٌة ) الفٌزٌقٌة
 ال شئ مما سبق

 
 52السؤال 

 ................ من أسباب تجارة الشركات مع الخارج
  .تنوٌع وتقلٌل المخاطر

  االستفادة من الطاقة غٌر المستغلة
  كل ما سبق

 .تحقٌق ارباح اضافٌة
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 .............:الشركة األولى فً المٌدان هً الشركة
 جمٌع االجابات السابق ذكرها خطأ

 التً تقدم منتج أكثر تمٌزاً من المنتجات الشبٌهة فً السوق
 التً تقدم منتج جدٌد وغٌر مألوف فً السوق

 [األولى التً اخترقت بمنتجاتها األسواق الدولٌة
 

 54السؤال 
  افتراضات نظرٌة المٌزة المطلقةتختلف أسعار عناصر اإلنتاج نسبة لالختالف فً الوفرة النسبٌة لكل عنصر داخل كل بلد، ٌعد أحدي  

 صواب
 خطأ

 االنتاج عناصر نسب نظرٌة:  التصحٌح
 

 55السؤال 
   وانخفاض القوة الشرائٌة للعملة إحدى عناصر االختالل النقدي ٌعتبر التضخم  

 صواب
 خطأ
 

 56السؤال 
هً الشركة التً تخضع ملكٌتها لسٌطرة جنسٌات متعددة كما أنه ٌتولى إدارتها أشخاص من جنسٌات متعددة وتمارس  الشركة الدولٌة

 نشاطها فً بلدان متعددة
 صواب

 خطأ
 الشركات متعددة الجنسٌات التصحٌح : 

 
 57السؤال 

 ..............-:ٌعد كل ما ٌلى من أهمٌة اإلدارة الدولٌة ماعدا 
  .خفض االهدار البٌئى

  .خفض المبٌعات
  .خفض المخاطرة
 .خفض التكالٌف

 
 58السؤال 

 االستثمارات الغٌر المباشرة تعتبر من المعامالت الرأسمالٌة قصٌرة األجل
 صواب

 خطأ
 

 59السؤال 
  كأسهم أو سندات تصدرها مؤسسة أخرى ٌعتبر شراء الشركة أوراق مالٌة

 استثمار مباشر
 استثمار غٌر مباشر

 ال ٌعبر عن االستثمار
 استثمار مباشر وغٌر مباشر

 
 61السؤال 

أن العمل فً بٌئة خارجٌة غرٌبة بعٌدة عن المقر األصلً للشركة شًء مكلف فً حد ذاته وعائق مثبط، ٌعتبر احدى افتراضات نظرٌة 
 االحتكار
 صواب

 خطأ
 ال تنسونا من صالح دعائكم
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